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Tarkastusviraston kannanotot 

Yhteistyö opintojen ohjauksessa ja uraohjauksessa 

Opintojen ohjausta ja uraohjausta on tarjottu vastaukseksi niin koulutuksellisiin, työvoiman 
kohtaantoa käsitteleviin kuin nuorten sosiaalistumistakin koskeviin ongelmiin. Ohjaukseen koh-
distetut odotukset ovat kaiken aikaa kasvaneet uusien ja monisuuntaisten tavoitteiden ja tehtävi-
en myötä, mutta ohjaustoiminnan panoksista, laadusta ja tuloksista ei ole käytettävissä kattavaa 
tietoa. Ohjaustoiminnan sisältö, palvelut ja menetelmät ovat etenkin elinikäisen oppimisen nä-
kökulman vahvistumisen myötä laajentuneet ja toteutusorganisaatio on kasvanut. Ohjauksen 
merkitys kytkeytyy suoraan rakennepoliittisiin tavoitteisiin sujuvoittaa nuorten koulutuspolkuja 
ja nopeuttaa siirtymistä työelämään.  

Tarkastus kohdistettiin paikallisen ja alueellisen ohjausverkoston käynnistämiseen, organisoi-
tumiseen ja toimintamalleihin. Lisäksi keskityttiin valtion keskushallinnon poikkihallinnolliseen 
yhteistyöhön, jonka tarkoitus on kannustaa ja ohjata paikallisia toimijoita yhteistoimintaan kes-
kenään ja luoda tälle yhteistyölle edellytykset.  

Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida ohjauspalveluiden paikallisen yhteistyöverkoston nyky-
tilaa ja laatua sekä ohjaavien ministeriöiden toimintaa ohjauspalveluiden edellytysten vahvista-
misessa. Tarkastuksen pääkysymyksenä oli, ovatko opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja 
elinkeinoministeriö luoneet riittäviä edellytyksiä paikallisille ohjauspalveluiden verkostoille ja 
miten hyvin nykyiset yhteistyöverkostot kykenevät sovittamaan yhteen palveluita niiden katta-
vuuden ja laadun parantamiseksi. 

Ohjauspalveluiden sisällön täsmentäminen helpottaisi paikallista yhteistyötä 

Opintojen ohjauksen ja uraohjauksen merkitys on viime vuosina tunnustettu yhä keskeisem-
mäksi varmistettaessa koulutusjärjestelmän ja koulutuspolkujen toimivuutta, tuettaessa oppilai-
den ja opiskelijoiden tulevaisuuden suunnittelua ja ammatinvalintaa, ehkäistäessä koulupudok-
kuutta ja nuorten syrjäytymistä sekä tavoiteltaessa osaavan työvoiman saatavuutta uudistuvalle 
elinkeinotoiminnalle. Ohjauksella on joidenkin kansainvälisten arvioiden mukaan ollut myön-
teisiä vaikutuksia opintojen sujumiseen sekä tulevaan työllistymiseen. Kansainvälisissä vertai-
luissa, esimerkiksi OECD:n arvioinnissa, suomalainen ohjausjärjestelmä on kuitenkin saanut 
pääosin kiitosta. Vahvuutena on pidetty muun muassa sitä, että suuri osa ohjauksesta on integ-
roitu opetukseen ja tapahtuu oppilaitoksissa. 

Yksittäisten ohjaajien ohjaustehtävien sisältö ja ohjauspalveluiden alue ovat kaiken aikaa laa-
jentuneet siten, että eri osa-alueet kytkeytyvät käsitteellisesti ja tavoitteellisesti toisiinsa, mutta 
toimintojen tasolla kokonaisuus on määritelty puutteellisesti. Nuorisotoimen ja perinteisen nuo-
risotiedotuksen kenttä on monipuolistunut. Sosiaalipalveluiden ja nuorisotyön välimaastoon on 
syntynyt etsivä nuorisotyö, ja työpajatoiminta taas rakentaa siltaa niin koulutuksen nivelvaihee-
seen kuin tarjoaa keinon opetuksen työelämäyhteyksien kehittämiseen, oppilashuollon tukemi-
seen sekä opetusmenetelmien varioimiseen. Valmistavat koulutukset puolestaan ovat rakenta-
neet sillan perusasteelta toiselle asteelle ja mahdollistaneet perinteistä opinto-ohjausta intensii-
visemmän ja pitkäkestoisemman ohjauksen. Nuorisotakuuajattelun myötä myös sosiaali- ja ter-
veystoimen kuntouttavat palvelut on entistä useammin luettu ohjauskäsitteen ja ohjauspalvelui-
den piiriin. 

Ohjauksen käsitteen laajeneminen on ollut perusteltua etenkin syrjäytymisen ehkäisytavoittei-
den näkökulmasta. Opinto-ohjauksen sisällön muutos voidaan niin ikään nähdä osana oppi-
lashuollollisten tarpeiden muutosta, ja sen voidaan katsoa perustuvan myös ohjaustyön pedago-
gisten vaatimusten kehittymiseen. Samalla kun käsitteen kattavuus on parantunut, se on tarkas-
tuksen havaintojen mukaan muuttunut niin moniulotteiseksi, että käytännön ohjaustyön organi-



 

2 
 

soiminen on vaikeutunut. Ohjauspalveluiden sisällön määritteleminen on toimenpiteiden ja pal-
veluiden laajentuessa sekä potentiaalisten ohjaajien määrän kasvaessa ollut entistä vaikeampaa. 
Tämän seurauksena on syntynyt epäselvyyttä siitä, mitkä tehtävät ohjauksessa edellyttävät yh-
teistyötä muiden toimijoiden kanssa. Siten paikallisen kehittämistyön keskeinen haaste on ollut 
määrittää yhteistyötä vaativat ohjaustarpeet sekä organisaatioiden välisen yhteistyön ja yhteisten 
ohjauspalveluiden konkreettinen sisältö. Esimerkiksi elinikäisen ohjauksen kehittämistyössä on 
havaittu, että sisältö voi olla varsin erilainen tulkittaessa ohjaus osaksi elinikäistä oppimista 
(usein opetushallinnon tulkinta) tai nähtäessä se esimerkiksi työpaikan vaihdon tai ammatin-
vaihdon siirtymävaiheen tukena (usein työhallinnon tulkinta).  

Ohjauksen riittävyyttä ja laatua koskeva tieto on puutteellista 

Ohjausta koskevissa selvityshankkeissa on usein tehty huomioita ohjauspalveluiden riittävyy-
destä. Henkilökohtaisen ohjauksen ohella esimerkiksi opinto-ohjaajat ja erityisesti opiskelijat 
ovat usein arvioineet, että riittämättömyys näkyy henkilökohtaiseen ohjaukseen varatun ajan 
vähyydessä ja myös jatko-opintoja koskevien valintojen tukemisessa. Ohjaustyötä tekevät pitä-
vät ohjausresurssien niukkuutta ja ohjauksen riittämättömyyttä suurimpana ongelmana.  

Ohjauksellisen toiminnan tärkeys ja hyödyllisyys on kirjattu myös moniin keskushallinnon 
asiakirjoihin. Tästä huolimatta tieto ohjauksen panoksista, riittävyydestä, laadusta saati tuloksis-
ta ja vaikutuksista on kuitenkin hyvin puutteellista. Vuonna 2002 julkaistun, opintojen ohjauk-
sen tilaa selvittäneen raportin jälkeen ei ole ollut saatavissa kattavaa tai systemaattista tietoa 
esimerkiksi kuntien tai koulujen välisistä eroista ohjauspalveluiden saatavuudessa. Valtakunnal-
listen kehittämishankkeiden yhteydessä, koulutuksen arviointien kautta ja esimerkiksi järjestö-
jen teettämien selvitysten perusteella on käytettävissä hajanaista tietoa ohjauksen tilasta ja laa-
dusta. Tällä hetkellä ei ole käytettävissä myöskään tietoa siitä, missä määrin määrää tai laatua 
kuvaavissa perusindikaattoreissa on tapahtunut muutoksia tai siitä, miten etäällä tai lähellä on 
esimerkiksi eduskunnan sivistysvaliokunnan esittämä tavoite siitä, että opintojen ohjaajalla olisi 
enintään 250 ohjattavaa.  

Jos ohjaajien arviot ohjauksen tarpeen kasvusta ja kumuloitumisesta tietyille ryhmille pitävät 
paikkansa, ovat edellytykset kaikkien oppilaiden yksilöohjaukseen pikemminkin heikentyneet 
kuin parantuneet. Riskinä on, että ohjauksessa joudutaan keskittymään liiaksi niin sanottuihin 
riskiryhmiin koko ikäluokan kustannuksella. 

Tuoreempaa tietoa ohjauspalveluista on saatu PISA 2012 -oppilaskyselystä, jossa kartoitettiin 
muun muassa urasuunnittelutaitoja. Koulujen väliset erot sekä oppilaiden osallistumisessa että 
opittujen taitojen monipuolisuudessa olivat Suomessa vähäisiä ja kuuluivat vertailussa mukana 
olleiden maiden pienimpiin. Sen sijaan koulujen sisällä ilmeni eroja eri työmuotoihin osallistu-
misessa. Kartoituksessa havaittiin, että lähes joka kymmenes peruskoulun 9. luokan oppilas ei 
ollut keskustellut opinto-ohjaajan kanssa. 

Ministeriöiden asettamissa työryhmissä ja periaatelinjauksissa esitetään toistuvasti teesejä alu-
eiden ja kuntien välisistä eroista ohjauspalveluiden saatavuudessa ja erityisesti henkilökohtaisen 
ohjauksen riittävyydessä. Keskushallinnon tiedot ohjauksen määrästä ja laadusta ovat kuitenkin 
varsin puutteellisia eikä paikallisten erojen laajuudesta tai syvyydestä tiedetä kovinkaan paljon. 

Ohjausyhteistyötä hankaloittavia tekijöitä 

Paikallista yhteistyötä hidastaa ensinnäkin se, että yhteistyötarvetta ei ole määritelty riittävän 
selvästi ja konkreettisesti. Perusteet yhteistyön käynnistämiselle on kaikilla tasoilla ilmaistu sen 
verran väljästi, että verkostoissa tyydytään ylläpitämään ohjauksen asiantuntijoiden säännöllisiä 
tapaamisia eikä niinkään täyttämään ohjauspalveluiden aukkoja tai kohdentamaan ohjaustoimin-
taa kaikkein olennaisimpiin tehtäviin. Yhteistyötä voi hidastaa myös se, ettei toimijoilla ole sel-
vää käsitystä siitä, pitäisikö palveluverkostoa tai ohjauspalveluiden kokoamista tehdä kunnalli-
sesti vai alueellisesti. Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymien kuntakokonaisuus tai TE-
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toimistojen toimivallan alue ei noudattele kuntarajoja, jolloin niiden kannalta alueellinen palve-
luverkosto voi olla perusteltu lähtökohta.  

Tässä peruskysymyksessä keskushallinnon olisi tarpeen hahmotella riittävän selviä raamirat-
kaisuja, joissa eri hallinnonalojen ja asiantuntijaryhmien mahdollisuudet osallistua toimintaan 
otetaan huomioon. Niissä voitaisiin kuvata esimerkiksi sitä, minkälainen rooli pitäisi antaa alu-
eellisille ohjaussuunnitelmille, miltä osin ohjaustehtäviä voitaisiin koota esimerkiksi TE-
toimistojen alueiden mukaisesti tai mitkä ohjaustehtävät voitaisiin koota ammatillisen koulutus-
kuntayhtymän ympärille. Tässä yhteydessä olisi tarpeen selventää myös tulevien ohjaamojen 
asemaa ohjauspalveluiden kokonaisuudessa. Ohjaamojen on tarkoitus toimia matalan kynnyk-
sen palvelupisteenä, johon on koottu eri hallinnonalojen ohjauspalveluita. 

Paikallisen yhteistyön hidasteena tarkastuksessa nousi esille myös se, että suunnittelun vaati-
ma työpanos kuormittaa eniten konkreettista ohjaustyötä tekeviä, kuten opinto-ohjaajia, nuoriso-
työntekijöitä ja ammatinvalinnanohjaajia. Yhteydenpitoa, tiedonvaihtoa ja ongelmien ratkaisua 
hoitavat kokevat, että yhteistyö vie heidän perustyönsä voimavaroja. Ohjaustarpeiden kasvu ja 
resurssien niukentuminen lisäävät painetta keskittyä omaan työhön. 

Valtakunnallinen kehittämistyö on tukenut ajatusmallia, jonka mukaan haasteet ja ratkaisut 
määritellään pääsääntöisesti paikallistasolla. Kun kehittämistyössä on haluttu antaa tilaa ja kan-
nustaa paikallisia variaatioita, ei yhteisiä linjauksia, toimintaohjeita tai mitoituksia aina osata 
edes kaivata. Moni paikallistason toimija kaipasi kuitenkin lukuisten variaatioiden kokoamista 
ja kehystämistä niin, että jonkinlaiset peruspalveluiden minimitasot ja vastuiden sisällöt olisi 
mallinnettu. Erityisesti perusasteen ja toisen asteen nivelvaiheeseen ja niille, jotka ovat vaarassa 
jäädä vaille koulutusta, on monissa kunnissa kehitetty erilaisia tukimuotoja, mutta niiden katta-
vuudesta tai riittävyydestä oltiin usein epävarmoja.  

Valtakunnallisen kehittämistyön tulokset ovat usein jääneet hajanaisiksi ja pai-
kallisiksi 

Keskushallinnossa on tehty paljon työtä opinto-ohjauksen ja kunnissa tehtävän nuoriso-
ohjauksen kehittämiseksi. Monet työryhmät ovat linjanneet ohjauksen kehittämistarpeita ja teh-
neet suosituksia. Monissa valtakunnallisissa hankkeissa on tavoitteena ollut kehittää niin oppi-
laitosten sisäistä kuin ulkoistakin yhteistyötä. Hankkeissa on kehitetty paikallisesti hyviksi arvi-
oituja käytäntöjä, ja niiden loppuraporteissa on esitelty tuloksia. Hyvien käytäntöjen levittämi-
seksi ja juurruttamiseksi kaikkien kuntien ohjausmenettelyihin ei kuitenkaan ole riittänyt tar-
peeksi voimavaroja. Aktiiviset kunnat ovat oppineet toisiltaan ja kehittäneet uusia palveluita.      

Viimeisten kymmenen vuoden aikana on toteutettu monia kehittämishankkeita, joissa kohtee-
na on ollut suoraan tai välillisesti opintojen ohjaus, uraohjaus tai työhön ohjaus. Kun mukaan 
lasketaan myös nuorisotoimen ja nuorten osallisuuden tai syrjäytymisen ehkäisyn hankkeet, on 
ohjauksen kehittämistarpeita sivuttu suuressa joukossa valtakunnallisia hankkeita. Niiden hyviä 
käytäntöjä on parhaimmillaan koottu erillisiksi julkaisuiksi, mutta hankkeet ovat usein ehtineet 
päättyä ilman tulosten hyödyntämistä laajemmin. Hyviä käytäntöjä ei ole systemaattisesti mal-
linnettu tai levitetty, vaikka tietopankkeja onkin yritetty kehittää. Niinpä kehittämishankkeissa 
on usein toistettu samoja tavoitteita.  

Koska tulosten koonti ja arviointi ovat usein jääneet puutteellisiksi ja paikalliset kokeilutkin 
osaratkaisuiksi, eivät hankkeet aina ole edistäneet yhteistyöverkostojen kokoamista tai juurrut-
tamista toivotulla tavalla. Kehittämistyöhön paikallisesti panostaneet kunnat ovat saattaneet 
saada aikaan hyödyllisiä yhteistyömuotoja, mutta valtakunnallisten hankkeiden sektoroitunei-
suus ei välttämättä ole tukenut ohjauspalveluiden kokoamista. Kehittämishankkeiden runsaus ja 
pala kerrallaan etenevä toteutus ovat saattaneet lisätä ohjauspalveluiden kirjavuutta ja jopa pai-
kallisia sekä kuntien ja oppilaitosten välisiä eroja ohjauspalveluissa.   

Ohjauspalveluiden kokoamista ja integrointia on vaikeuttanut myös se, että erilaisia yhteis-
työverkostoja on kehitetty useiden erillisten lakien tai useiden tavoitekokonaisuuksien yhteydes-
sä. Esimerkiksi nuorten hyvinvointistrategioiden yhteistyöryhmät, nuorisolain mukaiset ohjaus- 
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ja palveluverkostot, nuorisotakuun toteutuksen yhteistyöryhmät ja nuorten neuvonta- ja tiedo-
tusmuotojen kehittämisverkostot voivat luoda päällekkäistä toimintaa tai heikentää motivaatiota 
jälleen uusien yhteistyömuotojen kehittämiseen. 

Ministeriöiden yhteistyössä puutteita hyvästä kehityksestä huolimatta 

Ministeriöiden välinen yhteistyö näyttää aivan viime vuosina parantuneen, mutta ministeriöissä 
myönnettiin silti, että tiiviimpi yhteistyö olisi tarpeen. Erityisesti hyvien käytäntöjen systemaat-
tinen kokoaminen, arviointi ja mallinnus voisivat tukea paikallisen ohjausverkoston kehittäjiä. 
Esimerkiksi valtakunnallisesti sovitussa mallinnuksessa voitaisiin kuvata keskeisimmät palvelu-
kokonaisuudet ja tarvittavat työmuodot.  

Ohjauksen laadun parantamiseksi ja ministeriöiden yhteistyön lisäämiseksi on tehty paljon 
kehittämistyötä ja organisoitu ministeriöiden välisiä yhteistyöryhmiä. Etenkin OKM:n (OPM) ja 
TEM:n (TM) yhteisiä työryhmiä on ollut käytössä lähes parin vuosikymmenen ajan, ja niitä pe-
rustettiin suhteellisen säännöllisesti viime vuosikymmenen puoliväliin saakka. Esimerkiksi elin-
ikäisen ohjauksen kehittämisryhmä on hyödyllinen neuvottelukuntatyyppinen kehittämistarpei-
den kartoittaja. Ryhmän toimintakyky ei nykymuodossaan välttämättä riitä kokonaisvaltaisen 
suunnittelun ja valmistelun systemaattiseen ohjaamiseen, vaikka ryhmän tueksi onkin koottu 
ministeriöistä ohjaustoiminnan ja palveluiden asiantuntijoita. 

Tarkastuksessa kävi ilmi, että vaikka ministeriöiden välisen yhteistyön lisäämiseksi on tehty 
runsaasti kehittämistyötä, yhteistyössä on edelleen puutteita ja että ohjauspalveluiden uudista-
miseksi tai kehittämiseksi tehtävä valmistelu on yhä suurelta osin ministeriö- ja sektorikohtaista. 
Nuorisotakuun toteutus on kuitenkin parantanut muun muassa ministeriöiden yhteistä viestintää. 

Poikkihallinnollisen yhteistyön tarve on ministeriöissä tunnistettu jo pitkään, ja joissakin ke-
hittämishankkeissa on saatu aikaan yhteisiä ohjausryhmiä. Moni työryhmän suositus on pystytty 
toteuttamaan, mutta moni ehdotus on toistunut raporteissa. Useat työryhmät ovat esimerkiksi 
esittäneet suosituksia ohjausresurssien riittävyyden varmistamiseksi, mutta ministeriöissä ei ole 
systemaattisesti seurattu resurssitilanteen kehitystä tai tehty johtopäätöksiä tarvittavista toimen-
piteistä.  

Kehittämishankkeissa on aktiivisimmilla alueilla ja kunnissa luotu yhteistyökäytäntöjä, joiden 
varaan myös tulevat ohjaamoratkaisut voidaan monilta osin perustaa. Ohjauspalveluiden ko-
koamisessa ei näillä paikkakunnilla tarvitse lähteä liikkeelle tyhjästä. Koko maata ajatellen on-
gelmana ovat suuret alue- ja kuntakohtaiset erot valmiuksissa ja yhteistyöverkostojen vakiinnut-
tamisessa. Pysyvien yhteistyöverkostojen ja ohjauspalveluita kokoavien palvelupisteiden tai 
keskittymien kehittäminen on ollut yksittäisistä hyvistä käytännöistä huolimatta varsin hidasta. 
Kukin ministeriö pyrkii yhä ensisijaisesti hoitamaan ja kehittämään oman vastuualueensa ohja-
uspalveluita.  

Huoli ohjauspalveluiden eriytymisestä on useissa selvityksissä ja arvioinneissa todettu ehkä 
merkittävimmäksi ohjaukselliseksi ongelmaksi. Keskushallinnolla ei ole strategiaa tai suunni-
telmaa tasoerojen vähentämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön arvion mukaan keskushallin-
nolla ei ole keinoja kuntien opetustoimen tai nuorisotoimen ohjauspalveluiden erojen kaventa-
miseen. Normiohjauksen tarkentamista ei myöskään pidetä tarpeellisena. Informaatio-
ohjauksessa on laadittu hyvän ohjauksen kriteerit ja muun muassa perusopetuksen laatukriteerit. 
Kunnissa niiden ei uskota kuitenkaan merkittävästi kaventavan paikallisia eroja.  

Myös työ ja elinkeinoministeriössä korostetaan TE-toimistojen itsenäisyyttä ja sitä, että minis-
teriö vastaa lähinnä ELY-keskusten ohjauksesta. TE-toimistojen johto vaikuttaa viime kädessä 
siihen, miten ohjauksen voimavarat kohdennetaan ja millä tavalla toimistot voivat osallistua 
paikalliseen ohjausyhteistyöhön. Kun palveluiden laadun systemaattinen seuranta on vähäistä ja 
kansallinen arviointijärjestelmä puuttuu, ei keskushallinnolla ole keinoja tuottaa esimerkiksi 
vertailutietoa koulutuksen järjestäjien käyttöön. 

Ohjaamoidea paikallisten ohjauspalveluiden kokoajana näyttäisi saavan tukea myös aiempien 
kehittämishankkeiden kokemuksista. Sitä voidaan pitää perusteltuna kehittämissuuntana. Ohja-
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uspalveluiden tarvetta kokonaisuutena tarkasteltaessa suunniteltu malli ei kuitenkaan riitä, kos-
ka se kokoaa lähinnä vain tietyssä tilanteessa olevien nuorten ohjauspalveluita. Pääasialliseksi 
kohderyhmäksi on ohjaamomallissa ajateltu ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneet tai 
koulutuksen keskeyttäneet. Suuri kysymys on myös se, kyetäänkö ratkaisujen yhteydessä vielä-
kään käsittelemään ohjaustehtävien priorisointia ja niukkojen ohjausresurssien kohdentamista. 

 Yhtenä ohjauksellisen tuen haasteena voidaan pitää sitä, että nuorten syrjäytymisen ehkäisyn 
tavoitteen katveeseen on jäänyt peruskysymys nuorten ammatin ja koulutusuran valinnasta. Oh-
jauksen kantava periaate on nuorten yksilöllisten tarpeiden, toiveiden ja valmiuksien tunnista-
minen. Samaan aikaan ohjauksen tulee tukea niitä perusteltuja odotuksia, joiden mukaan koulu-
tusjärjestelmä nivelvaiheen tukiprosesseineen varmistaa kaikkien nuorten tarkoituksenmukaiset 
valinnat ja viime kädessä myös työmarkkinoiden toimivuuden. 

Tarkastusviraston suositukset 

Seuraavat suositukset on kohdistettu sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle että työ- ja elinkei-
noministeriölle: 

 
1. Ohjausta tukevan ja valmentavan koulutuksen kehittämistä tulisi seurata ja suunnitella yh-

dessä muiden ohjaustoimien kehittämisen kanssa. Huomiota tulisi kiinnittää entistä enem-
män esimerkiksi koulutuspolkujen joustavoittamiseen, valmentavan koulutuksen integroin-
tiin perusopintoihin sekä tutkintosuoritusten vaihtoehtoihin. Ohjauksellisuus olisi tärkeää 
saada koulutussuunnitteluun läpäisevänä periaatteena. 
 

2. Ohjauspalveluiden kehittämisessä tulisi ministeriöissä tarkastella samanaikaisesti kaikkia 
ohjauksellisia toimia ja vaihtoehtoja sekä niistä muodostuvia tehokkaita yhdistelmiä, sillä 
toimenpiteet ja palvelut voivat olla paitsi toisiaan tukevia myös toistensa vaihtoehtoja. Tar-
kastusviraston näkemyksen mukaan ohjauksellisia toimia, koulutusta ja tieto-, neuvonta- ja 
ohjauspalveluita koskeva suunnittelu ja valmistelu ovat edelleen liian hajallaan useissa eri 
ministeriöissä sekä myös niiden sisällä eri sektoreilla. Koulutusasteilta toiselle siirtymiseen 
vaikuttavia ja sitä tukevia järjestelmiä (esimerkiksi yhteishakukäytännöt, oppilasvalinta ja 
opintojen hyväksi lukeminen) sekä siirtymiä tukevia ratkaisuja (ohjaava koulutus, työpajat 
jne.) uudistettaessa tulisi myös arvioida, millaisia vaikutuksia päätöksillä on ohjaustarpee-
seen tai miten kyseisillä ratkaisuilla voidaan helpottaa ohjaustarpeisiin vastaamista tai jopa 
vähentää ohjaustarpeita. 

 
3. Ministeriöissä tehtävä valmistelutyö ja asiantuntijavoimat tulisi koota nykyistä tiiviimmäksi 

verkostoksi tai yhteiseksi asiantuntijapooliksi. Kyse ei välttämättä ole erillisestä yksiköstä 
vaan esimerkiksi ministeriöiden väliseen sopimukseen perustuvasta voimavarojen yhteis-
käytöstä ja yhteisesti tehtävästä valmistelusta. Yhteinen valmistelu koskisi siis yhtä hyvin 
perusasteen ja toisen asteen opintojen ohjausta, nuorisotoimen neuvonta- ja ohjauspalvelui-
ta, työpajatoiminnan kehittämistä kuin työhallinnon eri palvelulinjoille hajautettuja ohjaus-
palveluita. Yhteinen asiantuntijapooli varmistaisi myös ohjauksen kehittämishankkeiden 
johto- ja koordinointiryhmien asiantuntemuksen kokoamisesta. 

 
4. Ohjauksen tarvetta ja laatua koskevan tietopohjan puutteellisuuden vuoksi olisi tarpeen to-

teuttaa uusi valtakunnallinen ohjauksen tilan arviointi, mutta arvioinnin tulisi tällä kertaa 
kattaa koko ohjauksen kenttä. Riittävän kokonaiskuvan saamiseksi ja sektorien ohjauspalve-
luiden hahmottamiseksi kartoitukseen on syytä sisällyttää ainakin työhallinnon ohjauspalve-
lut ja nuorisotoimen ohjauspalvelut. 

 
5. Perusteellisen tila-arvioinnin ohella ministeriöissä olisi tarpeen kehittää jatkuvaan seuran-

taan soveltuvia ohjaustarpeen kehityksen, voimavarojen, palveluiden saatavuuden ja laadun 
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arvioinnin työkaluja, jotka mahdollistavat myös paikallisten ja alueellisten erojen vertailun 
niin, että ohjauspalveluiden ja paikallisen palveluverkoston tilaa voidaan jatkossa arvioida 
riittävän systemaattisesti. Tällöin on myös helpompi ottaa kantaa siihen, mihin suuntaan 
palvelumuotoja on tarkoituksenmukaista kehittää ja samalla taata ohjauspalveluiden riittä-
vän yhdenmukainen saatavuus ja laatutaso eri alueilla ja kunnissa. 

 
6. Ministeriöiden on tarpeen yhdessä sopia keinoista, joilla paikallisen ohjaustyön kirjoa voi-

daan yhtenäistää hyödyntäen samalla hyvistä käytännöistä saatuja kokemuksia. Tämä edel-
lyttää sellaisen yhteisen tietopankin perustamista, jossa arvioidaan systemaattisesti viime 
vuosien kehittämishankkeissa syntyneiden ratkaisujen hyvät ja huonot puolet sekä ratkaisu-
jen kattavuus ja ratkaisua vaille jääneet ohjaustarpeet. 

 
7. Käynnistyvän ohjaamohankkeen tueksi on pyrittävä kokoamaan tähänastisen kehittämistyön 

tuottama tieto ja kokemukset ja tarvittaessa mallintamaan niitä kokoamalla aikaisempien 
kehittämishankkeiden hyvien käytäntöjen ominaispiirteet ohjaamotoiminnan minimielemen-
teiksi. Tässä yhteydessä on varmistettava, että syntyvä ohjauksellinen yhteistyö juurtuu ja 
vakiintuu ns. normaalitoiminnan osaksi. Siksi on tarpeen arvioida, tarvitaanko ohjaamotoi-
minnan jatkuvuudesta ja ylläpidosta myös normatiivista vastuutusta yhdelle tai useammalle 
toimijalle. 
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1 Tarkastuksen tausta 

Opintojen ohjaus ja uraohjaus ovat olleet selvitysten ja kehittämisen kohteina viimeisen vuosi-
kymmenen ajan. Ohjausta on tarjottu vastaukseksi monenlaisiin koulutusta ja nuorten sosiaalis-
tumista koskeviin ongelmiin. Ohjaustoiminnan sisältö, palvelut ja menetelmät ovat etenkin elin-
ikäisen oppimisen näkökulman vahvistumisen myötä laajentuneet ja toteutusorganisaatio kasva-
nut. Ohjaukseen kohdistuvat odotukset eivät kuitenkaan ole kaikilta osin täyttyneet. Ohjaustoi-
minnan panokset ovat periaatelinjauksista huolimatta jääneet suhteellisen niukoiksi ja uudistuk-
set osittain puolinaisiksi. Myös ohjauksen tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta on siihen koh-
distuvista odotuksista huolimatta saatu varsin vähän tutkimustietoa. 

Opinto-ohjaus tarkastusteemana perustuu tarkastusvirastossa laadittuun opetus- ja kulttuuri-
ministeriön hallinnonalan riskianalyysiin sekä viraston aikaisemmissa tarkastuksissa tehtyihin 
havaintoihin. Aihe sisällytettiin tarkastusviraston tarkastussuunnitelmaan vuodelle 2012. Monis-
sa opetusalaa koskevissa tarkastuksissa on sivuttu ohjauksen kehittämistarpeita ja mahdolli-
suuksia, mutta niissä ei ole ollut mahdollisuutta syventyä yksityiskohtaisemmin ohjauksen mer-
kitykseen. Koska ohjaustoiminnalle asetetut odotukset ovat kasvaneet, katsottiin tarpeelliseksi 
selvittää perusteellisemmin ohjauspalveluiden tämänhetkistä tilaa ja asemaa koulutus- ja työpo-
litiikassa. Tarkastuksella on kiinteä yhteys eduskunnan tarkastusvaliokunnan toimeksiannosta 
tehtyyn tutkimukseen, jossa selvitettiin, millä edellytyksillä voidaan parantaa nuorten syrjäyty-
misen ehkäisytoimien vaikuttavuutta, tuloksellisuutta sekä kustannustehokkuutta.  

Opintojen ohjaus ja uraohjaus ovat käsitteinä monitahoisia ja toiminnallisesti laajoja kokonai-
suuksia, joiden avulla pyritään ehkäisemään nuorten oppimis- ja opiskeluongelmien syntyä, te-
hostamaan opintoja ja lyhentämään opiskeluaikoja, tukemaan työelämässä tapahtuvia siirtymiä, 
turvaamaan koulutuksellinen tasa-arvo sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Mikäli opintojen ohjaus 
mielletään ensisijaisesti koulujen ja oppilaitosten opinto-ohjaajien työksi, voidaan pitää yliopti-
mistisina toiveita siitä, että opinto-ohjauksella voitaisiin ratkaista koulutukseen ja uravalintojen 
tiedonhankintaan liittyviä haasteita. Jos taas ohjauksellisilla toimilla viitataan laajempaan toi-
minnalliseen kokonaisuuteen, joka sisältää toimenpiteitä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi 
ja yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi, voidaan ohjauksella katsoa olevan paremmat edellytykset 
vastata esitettyjä toiveita. Ohjaustoimintaan osallistuvat tällöin oppilaitosten lisäksi muun muas-
sa kunnan nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi sekä valtion työvoimahallinto. 

Ohjauksen valtiontaloudellinen merkitys on välillinen. Nivelvaiheissa ilmenevä opintojen vii-
västyminen, niin sanottujen väärien valintojen aiheuttamat opintojen keskeyttämiset tai koulu-
tusalan vaihdot aiheuttavat yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia, kun taas sujuvat koulutus-
polut ja työelämään siirtymisen nopeutuminen tuovat merkittäviä säästöjä nuoren koko ammat-
ti- ja työuran aikana. Työurien pidentämistä alkupäästä sekä työelämään siirtymisen nopeutta-
mista on pidetty merkittävinä keinoina vaikuttaa julkisen talouden kestävyyteen. Molemmat 
ovat keskeisiä haasteita myös ohjaukselle1. Ohjauksen taloudellinen merkitys kytkeytyy siis jul-
kistaloudellisesti mittaviin kustannuksiin. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen rakennepoliit-
tisessa ohjelmassa korostetaan tavoitetta, että nykyistä suurempi osa peruskoulun päättävistä 
nuorista suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon ja sijoittuu nopeasti työhön. Ohjelman toi-
meenpanosuunnitelmassa pidetään tärkeänä oppilaanohjauksen ja oppilashuollon palveluiden 
varmistamista2. 

Ohjaustoiminnan riittävyyttä, ongelmia ja laatua on tutkittu varsin paljon, mutta tieto on hajal-
laan yksittäisissä selvityksissä. Ongelmakartoitukset ovat myös usein olleet yleisiä, minkä 

                                                      
1 Opinto-ohjaajan käsikirja (Opetushallituksen oppaat ja käsikirjat 2011:3). 
2 Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta 29.11.2013. Ministeriöiden Hetemäen 
työryhmälle 15.11.2013 osoittamat tausta-aineistot. 
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vuoksi selvitysten tuloksissa toistetaan pitkälti samoja vahvuuksia ja heikkouksia. Ongelma ei 
selvitysten perusteella näyttäisi olevan niinkään tietolähteiden puute kuin niiden runsaus: oppi-
las tarvitsee ohjausta juuri tässä runsaudessa selviämiseen. Tietolähteitä kokoamalla on mahdol-
lista parantaa tiedon hyödynnettävyyttä. Esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologian parempi hyö-
dyntäminen voisi edistää eri toimijoiden ohjauspalveluiden kokoamista ja parantaa niiden käy-
tettävyyttä kansalaisen näkökulmasta3. 

Ohjauksellisten ongelmien ratkaiseminen näyttää edellyttävän nykyistä koordinoidumpaa pal-
veluiden suuntaamista, yhteistä resurssien käyttöä sekä entistä parempaa suunnitelmallisuutta 
palveluiden kehittämisessä. Yhteistyöllä on tähän asti edistetty lähinnä tiedonvaihtoa, mutta yh-
teistyössä varsinaisesti toteutettavia tehtäviä on ollut hankalampi määritellä. Yhteistyö voi par-
haimmillaan helpottaa ohjauspalveluiden jatkuvaa resurssivajetta: ohjauksen henkilöstöresurssit 
ovat esimerkiksi työhallinnossa supistuneet merkittävästi vuoden 2005 jälkeen samaan aikaan, 
kun ohjauksen voimavarat suhteessa kasvaviin tarpeisiin on havaittu riittämättömiksi. 

Valtion keskushallinnon tasolla tehtävä yhteistyö on edellytys sille, että linjaukset ja kannus-
teet paikalliselle yhteistyölle ovat tehokkaita. Etenkin opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja 
elinkeinoministeriön keskinäinen ja sisäinen yhteistyö luovat edellytyksiä paikalliselle yhteis-
työlle sekä sen tavoite- ja seurantakäytännöille. Poikkihallinnollisuus voi toteutua paikallisesti, 
kun sen tiellä olevia esteitä tai viipeitä poistetaan keskushallinnosta alkaen. Opinto-ohjauksen 
ongelmia ja riskejä arvioitaessa on kaiken kaikkiaan hyvä muistaa se, että suomalaista opinto-
ohjausjärjestelmää pidetään kansainvälisissä vertailuissa yleensä korkeatasoisena. Suomalaisen 
järjestelmän vahvuuksiksi on kansainvälisissä elinikäisen ohjauksen arvioinneissa mainittu oh-
jauksen sisällyttäminen opetussuunnitelmiin, ohjauksen integroiminen opetukseen sekä oman 
erillisen opetusajan osoittaminen oppilaanohjaukseen. 

                                                      
3 Vuorinen & Saukkonen 5.3.2015.  
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2 Tarkastusasetelma 

2.1 Kohteen kuvaus 

2.1.1 Säädöstausta ja vastuulliset viranomaiset  

Opinto- ja uraohjauksen säädöstausta on varsin lavea ja monitahoinen, ja vastuullisia viran-
omaisia on useita. Ohjauspalveluita koskevaa lainsäädäntöä on valmisteltu paitsi opetus- ja kult-
tuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön myös sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtio-
varainministeriön hallinnonaloilla. Opinto-ohjausta koskevien normien ja suositusten toimeen-
panossa korostuu Opetushallituksen asema ja työvoimapalveluita koskevien normien ja suosi-
tusten toimeenpanossa ELY-keskusten ja TE-toimistojen asema. Alla on esitelty ohjauspalvelui-
ta säätelevä keskeinen normisto. Keskeiset toimijat samoin kuin palveluihin kohdistuvat ohjaus-
keinot ja rahoituskanavat on esitetty kuviossa 1. 
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KUVIO 1. Tarkastusasetelma: Keskeiset toimijat ja rahoituskanavat. 
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Perusopetuslaissa (628/1998) mainitaan, että oppilaalle tulee antaa oppilaanohjausta ja että pe-
rusopetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, 
oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. 
Normissa korostetaan oikeutta tarpeen mukaisen ohjauksen saantiin, ja sitä on tulkittu eräänlai-
sena subjektiivisena oikeutena, joka velvoittaa koulutuksen järjestäjiä toteuttamaan opinto-
ohjauksen tavalla tai toisella. 

Perusopetusasetuksen (852/1998) mukaan opetus järjestetään luokanopettajien antamana ope-
tuksena, eri oppiaineiden opettajien antamana aineenopetuksena, oppilaanohjaajien antamana 
oppilaanohjauksena sekä erityisopettajien antamana erityisopetuksena. Valtioneuvoston perus-
opetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta 
antaman asetuksen mukaan oppilaanohjaukseen osoitetaan perusopetukseen käytettävästä ajasta 
vuosiluokilla 7–9 yhteensä kaksi vuosiviikkotuntia. 

Lukiolaissa (629/1998) maininta ohjauksesta vastaa perustaltaan perusopetuslain määritystä. 
Lain mukaan opiskelijalle tulee antaa opintojen ohjausta. Laissa ei ole mainintaa ohjauksen tar-
vevastaavuudesta samaan tapaan kuin perusopetuslaissa. Lukioasetuksessa (810/1998) sanotaan 
kuitenkin, että opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta annetaan keskimäärin 38 tuntia kes-
tävinä kursseina. Opinto-ohjauksena oppilaille annetaan kurssimuotoisen ohjauksen lisäksi hen-
kilökohtaista ja muuta tarpeellista ohjausta. Opinto-ohjauksesta määrätään tarkemmin opetus-
suunnitelmassa. Lukiokoulutuksen nykyisessä tuntijaossa opinto-ohjaukseen osoitetaan yksi pa-
kollinen ja yksi syventävinä opintoina tarjottava kurssi. 

Ammatillista koulutusta koskevassa laissa (1998/630) todetaan, että opiskelijalla on oikeus 
saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta. Opinto-ohjauksesta ilmoitetaan 
säädettävän tarkemmin asetuksella. Ammattikouluasetuksen (1998/811) mukaan opinto-
ohjauksena opiskelijalle annetaan henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opintojen ohjausta. Oh-
jauksesta määritetään tarkemmin opetussuunnitelmissa. 

Laissa oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) määrätään, että kunnalla tulee olla tarjolla 
sen alueella sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille kuraattorin, vastaavan kuraattorin sekä opis-
keluhuollon psykologipalvelut. Kunnan tulee järjestää lain mukaiset palvelut kaikille sen alueen 
oppilaitosten opiskelijoille riippumatta oppilaitoksen ylläpitäjästä. Koulu- ja opiskeluterveyden-
huoltona järjestettävät palvelut järjestetään terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön nojalla 
nykyiseen tapaan. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tulee lain mukaan laatia opiskeluhuol-
tosuunnitelma, johon on kirjattava laissa säädetyt asiat. Suunnitelmavelvollisuus sisältää myös 
omavalvonnan. Opetushallitus määrää opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisesta opetussuunni-
telman perusteissa. Laissa edellytetään lisäksi koulutuksen järjestäjäkohtaista monialaisen opis-
keluhuollon ohjausryhmän perustamista.  

Nuorisolaissa (693/2010) määritellään paikallisten viranomaisten monialainen yhteistyö seu-
raavasti: kunnissa on nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, jossa ovat mukana opetustoimi, sosiaa-
li- ja terveystoimi, nuorisotoimi, työhallinto ja poliisihallinto. Mukana voi olla myös muita vi-
ranomaistahoja, esimerkiksi puolustushallinto, pelastustoimi ja seurakunta. Nuorisolaissa sääde-
tään myös etsivästä nuorisotyöstä nuorten palveluiden tukemisessa: etsivän nuorisotyön tehtä-
vistä säädetään laissa tarkoituksena tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten 
palveluiden ja tukimuotojen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä 
pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. 

Vuoden 2012 lopussa voimaan saatetussa laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 
(916/2012) säädetään siitä, miten työ- ja elinkeinotoimisto, työ- ja elinkeinohallinnon asiakas-
palvelukeskus sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tarjoavat julkisia 
työvoima- ja yrityspalveluita. Julkisena työvoima- ja yrityspalveluna tarjotaan työnvälityspalve-
luita, tieto- ja neuvontapalveluita, osaamisen kehittämispalveluita sekä yritystoiminnan käynnis-
tämis- ja kehittämispalveluita. Työ- ja elinkeinoviranomainen voi lain mukaan tarjota ammatin-
valinta- ja uraohjausta henkilöasiakkaan tukemiseksi ammatinvalinnassa, ammatillisessa kehit-
tymisessä, työelämään sijoittumisessa ja elinikäisessä oppimisessa. 
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Valtioneuvoston asetuksessa julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta (2002/1347) on käsi-
telty ammatinvalintaan ja työnvälitykseen liittyvää viranomaisyhteistyötä. Asetuksen mukaan 
ensisijainen vastuu opiskelijoiden ammatinvalintaan ja työnhakuun liittyvistä palveluista on 
opetusviranomaisilla. Työvoimatoimiston ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelut sekä työn-
välityspalvelut täydentävät oppilaitosten ohjauspalveluita. Työvoimapalveluiden järjestämisestä 
erityisesti opintojen päätösvaiheessa oleville opiskelijoille sovitaan yhteistyössä opetus- ja työ-
voimaviranomaisten kesken. Koulutusta koskevaa tiedottamista ja neuvontaa sekä koulutusta 
käsitteleviä tiedotusaineistoja ja tietorekistereitä kehitetään työ- ja opetusviranomaisten yhteis-
työnä. Asetuksessa annetaan yleispuitteet ohjaukselliselle yhteistyölle mutta jätetään avoimeksi 
paikallisen sopimisen sisällöt, tavoiteltava palvelutaso tai palveluiden saatavuuteen liittyvät vas-
tuut. Ohjauspalvelut sisältyvät myös valtiovarainministeriön nuorisotakuun kuntakokeilulakei-
hin, joita koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014 ja joita 
koskeva lainsäädäntö astuisi voimaan vuoden 2015 alusta. Kuntien velvoitteiden vähentämisek-
si organisoidut kuntakokeilut ovat käynnistyneet vuonna 2013, ja niiden tavoitteena on vahvis-
taa kuntien edellytyksiä järjestää kunnan asukkaiden palveluita. Kokeilujen tavoitteena on 
vauhdittaa normien purkua ja etsiä uusia tuottavampia tapoja järjestää palvelut. Kuntakokeilut 
toimivat osana kuntauudistusta.  

Kokeiluihin on hahmoteltu kuusi toimintamallia, joista yksi on nuorisotakuukokeilun avulla 
tuettavan nuorisotakuun paikallinen toteuttaminen. Nuorisotakuuta koskevassa kokeilussa kehi-
tetään kuntien ja työvoimaviranomaisten yhteistyön toimintamalleja sekä opintoihin sijoittumi-
sen palvelupolkuja. Nuorisotakuukokeilussa pyritään parantamaan tiedonsaantia nuoren tilan-
teesta ja palveluiden käytöstä sekä lisäämään nuorten työn ja eri palvelumuotojen tarjonnan 
joustavuutta. Kokeilun arvioidaan vahvistavan julkisen talouden kestävyyttä keventämällä pal-
velutuotantoprosesseja ja parantamalla valvonnan tarkoituksenmukaisuutta. Euromääräiset vai-
kutukset voidaan kuitenkin arvioida vasta kokeilukauden lopussa. 

2.1.2 Valtiontaloudellinen merkitys 

Opintojen ohjauksen ja uraohjauksen valtiontaloudellinen merkitys on pääosin välillinen. Opin-
tojen nivelvaiheisiin liittyvä opintojen viivästyminen, niin sanottujen väärien valintojen aiheut-
tamat opintojen keskeyttämiset sekä koulutusalan vaihdot aiheuttavat julkiselle taloudelle mer-
kittäviä kustannuksia, kun taas sujuvat koulutuspolut ja työelämään siirtymisen nopeutuminen 
tuovat säästöjä koko ammatti- ja työuran aikana. Työurien pidentämistä alkupäästä on pidetty 
yhtenä merkittävimmistä keinoista vaikuttaa julkisen talouden kestävyyteen. 

Koulutuksesta syrjäytymisen on arvioitu olevan keskeinen tekijä nuorten syrjäytymisessä. 
Nuorten syrjäytymisen on arvioitu aiheuttavan vuosittain yhteiskunnalle 300 miljoonan euron 
kustannukset. Yhden syrjäytyneen perustoimeentulon kustannukset 40 vuoden ajalta ovat noin 
750 000 euroa.4 Pelkän peruskoulun suorittaneilla miehillä työuran on arvioitu olevan 6,8 vuotta 
ja naisilla 10,2 vuotta lyhyempi kuin jatkokoulutuksen suorittaneilla. Menetetyn työpanoksen 
arvo vaihtelee skenaariolaskelmien mukaan noin 800 miljoonasta eurosta 2 800 miljoonaan eu-
roon.5 Välittömässä valtiontaloudessa ohjauspalveluiden rahoitus on hajautunut usealle eri ta-
holle, ja sen kokonaismäärästä on hyvin vähän tietoa. Kokonaisuutena puuttuu yhteismitallinen 
tieto palveluiden kustannuksista. Jo oppilaitosten opinto-ohjaajien lukumääristä ja palkkakus-
tannuksista on vaikea saada kattavaa käsitystä, eikä työhallinnon organisaatiouudistus ole aina-
kaan helpottanut kokonaiskuvan saamista työhallinnon uraohjaajien resursseista. On myös vai-
kea määritellä, ketkä kaikki osallistuvat ohjaukseen ja missä määrin ohjaus sisältyy heidän 

                                                      
4 Työ- ja elinkeinoministeriön raportteja 8/2012. 
5 Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö 1/2014. 
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työnkuvaansa. Ohjauspalveluihin liittyviä resurssipanoksia tarkastellaan lähemmin alaluvussa 
3.1.1.  

Rahoitus tapahtuu pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestäjille myöntämi-
nä valtionosuuksina, valtiovarainministeriön kunnille myöntäminä käyttökustannusten valtion-
osuuksina sekä työ- ja elinkeinoministeriön ELY-keskuksille ja TE-toimistoille kohdistamina 
määrärahoina. Osa rahoituksesta myönnetään harkinnanvaraisina valtionavustuksina, joista 
merkittävä osuus sisältyy erilaisiin hankkeisiin ja jakautuu useille vuosille. Euromääräistä tietoa 
opintojen ohjaukseen ja uraohjaukseen vuosittain myönnettävän hankerahoituksen määrästä – 
mukaan lukien Euroopan unionin rakennerahastojen kautta tapahtuva rahoitus – ei ole käytettä-
vissä. 

2.2 Tarkastuskysymykset, -kriteerit ja -aineistot 

Tarkastus kohdistettiin ennen kaikkea paikallisen ja alueellisen ohjausverkoston käynnistämi-
seen, organisoitumiseen ja toimintamalleihin. Lisäksi keskityttiin valtion keskushallinnon poik-
kihallinnolliseen yhteistyöhön, jonka tarkoitus on kannustaa ja ohjata paikallisia toimijoita yh-
teistoimintaan keskenään ja luoda tälle yhteistyölle edellytykset. Tarkastuksessa arvioitiin näin 
ollen myös keskushallinnon ohjausmenettelyjen toimivuutta ja vaikutuksia. 

Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida ohjauspalveluiden järjestämisen viimeisimmän kehitys-
vaiheen eli paikallisen yhteistyöverkoston nykytilaa ja laatua sekä ohjaavien ministeriöiden 
toimintaa ohjauspalveluiden edellytysten vahvistamisessa. Pääkysymys oli: 

Ovatko opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö luoneet riittäviä edellytyk-
siä paikallisille ohjauspalveluiden verkostoille ja miten hyvin nykyiset yhteistyöverkostot kyke-
nevät koordinoimaan palveluita niiden kattavuuden ja laadun parantamiseksi? 

Tarkastuksen pääkysymystä jäsennettiin kahden osakysymyksen avulla: 

1.  Missä määrin konkreettisia paikallisia ja alueellisia ohjausverkostoja on saatu aikaan, miten 
selkeisiin yhteistyökäytäntöihin, johtamismenettelyihin ja koordinaatiokäytäntöihin ne perustu-
vat ja miten palveluiden saatavuus ja laatu on niiden yhteydessä varmistettu? 

2.  Miten opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat ohjanneet ja kannus-
taneet kuntia, muita koulutuksen järjestäjiä ja valtion alue- ja paikallishallintoa ohjaustoimijoi-
den paikallisen ja alueellisen yhteistyön organisoinnissa, tarkoituksenmukaisessa kohdentami-
sessa, toimintamallien valinnassa sekä riittävien toimintaedellytysten turvaamisessa? 

Liitteen taulukkoon on koottu yhteenveto tarkastuksen osakysymyksistä, alakysymyksistä, kri-
teereistä ja tarkastusaineistoista. 

Tarkastusta rajattiin siten, että siinä käsiteltiin lasten ja nuorten ohjausta perusasteen koulu-
tuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Erityisryhmät, muun muassa maahanmuuttajat, on jätet-
ty varsinaisen tarkastelun ulkopuolelle, vaikka myös niitä koskevia havaintoja on tarkastuksessa 
hieman sivuttu. Asiaa koskevissa selvityksissä on esitetty muun muassa suosituksia maahan-
muuttajien peruskoulutuksen kehittämisestä eri toimijoiden kesken6. Sisäasianministeriössä on 
käynnissä selvitys, jossa käsitellään koulutuksellista syrjintää ja opintojen yhdenvertaisuuden 
toteutumista. 7   

                                                      
6 Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:23. 
7 Opetus- ja kulttuuriministeriö on parhaillaan asettamassa työryhmän pohtimaan vaativan erityisen tuen 
kehittämistä. Tehtävänantoon kuuluu kehittää joustavaa koulupolkua ja sen nivelvaiheita varhaiskasva-
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Tarkastus kohdistettiin opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön toi-
miin ohjauspalveluiden järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Muut hallinnonalat, esimerkiksi sosi-
aali- ja terveysministeriön hallinnonala, on jätetty vähemmälle tarkastelulle, vaikka niiden mer-
kitys ohjauspalveluiden kokonaisuudessa (muun muassa sosiaalisessa kuntoutuksessa) tiedoste-
taan ja niihin viitataan tarkastuskertomuksessa. 

Tarkastusta varten tehtiin haastatteluita Opetushallituksessa, opetus- ja kulttuuriministeriössä, 
työ- ja elinkeinoministeriössä, Koulutuksen arviointineuvostossa, Koulutuksen tutkimuslaitok-
sessa, Suomen Kuntaliitossa sekä Suomen opinto-ohjaajat ry:ssä. Paikallis- ja aluetason näke-
myksiä selvitettiin paitsi kuntakäynneillä, joita tehtiin noin kymmeneen kuntaan, myös sähköi-
sellä kyselyllä, joka lähetettiin 30 kuntaan. Kaikki kunnat vastasivat kyselyyn. Tarkastus perus-
tuu haastatteluhavaintojen lisäksi laajaan kirjalliseen lähdeaineistoon. Tarkastuksen aikana on 
kuultu myös ulkopuolisia asiantuntijoita, joista mainittakoon erikseen projektipäällikkö Raimo 
Vuorinen Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuksen laitokselta. 

 

                                                                                                                                                            
tuksesta perusopetukseen ja sieltä toiselle asteelle ja työelämään erityisesti sairaalakoulujen ja laitoskou-
lujen näkökulmasta. 
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3 Tarkastushavainnot 

3.1 Paikallinen yhteistyö opinto-ohjauksessa ja 
uraohjauksessa 

3.1.1 Ohjauspalveluiden sisältö, tarve ja riittävyys  

Ohjauksen sisällön erilaiset tulkinnat ja käsitteen laveus  

Ohjauspalvelut ovat muodostuneet ja kehittyneet oman toimintaympäristönsä, ammatillisen pro-
fiilin sekä organisaatioiden toimenkuvien myötä. Taustalla voi olla yhdensuuntaisia, mutta 
myös kilpailevia teoreettisia perusteita. Viime vuosina vakiintuneeksi lähtökohdaksi on muo-
dostunut niin sanottu konstruktivistinen ohjauskäsite. Siinä korostetaan oppilaan tai asiakkaan 
omaa arviointia ja suunnittelua sekä omien elämänhallintakeinojen ja valintojen vahvistamista. 
Ohjaaja pyrkii tämän itsearviointiprosessin tukemiseen. Lähtökohta korostaa muun muassa op-
pilaiden ja asiakkaiden oppimis- ja käsittelytaitojen tukemista. Tällöin ohjaajalähtöinen koulu-
tusmahdollisuuksien ja ammattiuravaihtoehtojen tarjoaminen saatetaan kyseenalaistaa. 

Etenkin työhallinnossa erotetaan usein toisistaan tiedotus, neuvonta ja ohjaus, ja niistä käyte-
tään lyhennettä TNO-palvelut. Tietopalveluilla tarkoitetaan palvelua, jossa annetaan asiakkaan 
ura- ja koulutussuunnittelun avuksi tietoa koulutusmahdollisuuksista ja työpaikoista sekä muista 
tarjolla olevista palveluista ja tukimuodoista. Koulutus- ja urasuunnitteluun liittyvien neuvonta-
palveluiden lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet, ja palvelu perustuu asiakkaan ongelman ratkai-
semiseen. Ohjauksessa asiakasta tuetaan keskustelemalla ammatinvalintaan, urasuunnitteluun, 
ammatilliseen kehittymiseen ja elämänhallintaan liittyvistä kysymyksistä. Keskustelun on tar-
koitus edistää asiakkaan itsetuntemusta sekä toiminta- ja päätöksentekokykyä. Työskentelyn 
lähtökohtana ovat asiakkaan tavoitteet: asiakas osallistuu aktiivisesti esittämiensä pulmien rat-
kaisemiseen.  

Tiedotus on puhtaasti tietojen jakamista ja neuvonta lähinnä käytännöllisten neuvojen anta-
mista esimerkiksi internetin verkkosivustojen käytöstä tai koulutusvaihtoehtojen sisällöistä ja 
ammattien edellyttämistä taidoista ja valmiuksista. Ohjaus puolestaan on perusteellisempaa ja 
syvällisempää, usein pitkäkestoisempaa vuorovaikutusta, jossa selvennetään oppilaan tai opis-
kelijan omia toiveita, arvioidaan hänen vahvuuksiaan ja annetaan tukea hänen omille valinnoil-
leen.  

Työhallinnon mukaan asiakas voi saada kaikkia kuvattuja palveluita monikanavaisesti: säh-
köisesti ja muiden itsepalveluaineistojen kautta, henkilökohtaisessa tapaamisessa, puhelimessa 
tai sähköpostin välityksellä sekä ryhmämuotoisesti, esimerkiksi infotilaisuuksissa ja ryhmäohja-
uksessa. TNO-palveluiden kohderyhmänä ovat niin sanotussa hakevassa vaiheessa, koulutuk-
sessa, työssä tai työttömänä olevat henkilö- ja yritysasiakkaat sekä työyhteisöissä ja yritysmaa-
ilmassa tarjolla olevien palveluiden käyttäjät. Palveluita tarjotaan erityisesti erilaisissa siirtymä-
vaiheissa oleville asiakkaille.  

Työhallinnon TNO-palveluita ei juuri markkinoida asiakkaille, vaan niissä oletetaan, että pal-
veluita tarvitseva hakeutuu itse ohjaukseen. Haasteena on pidetty sitä, että koulutukseen ja oh-
jaukseen eivät välttämättä hakeudu ne, jotka eniten tarvitsisivat koulutusta. Hakevan vaiheen 
toimintaa on kuitenkin kehitetty muun muassa aikuiskoulutuksen Noste-hankkeessa, jossa koh-
deryhmänä olivat vailla ammatillista koulutusta olevat mutta työelämässä mukana olevat henki-
löt8. Hakevan vaiheen toiminnan toteuttamista on jatkettu Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa. 

                                                      
8 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:7. 
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Edellä mainittu rajanveto esimerkiksi oppilaanohjauksessa tai opintojen ohjauksessa on käy-
tännössä häilyvä. Käsitteiden erottamisella halutaan kuitenkin korostaa sitä, että joillekin riittää 
esimerkiksi ryhmämuotoinen luokkaopetustilanne, kun taas toisilla ohjauksen onnistuminen 
edellyttää intensiivisempää työotetta ja enemmän aikaa. 

Ohjausalan koulutuksen saaneet mieltävät ohjauksen yleensä tiettyjen ammattiryhmien teke-
mäksi työksi, lähinnä oppilaanohjaajien, opinto-ohjaajien ja ammatinvalintapsykologien palve-
luiksi. Opetushallinnossa on jo pitkään9 korostettu ajatusta siitä, että koko koulu ohjaa, ja työ-
hallinnon viimeinen organisaatiouudistus sisälsi ajatuksen kaikkien ammattiryhmien osallistu-
misesta ohjaukseen tai ainakin TNO-palveluiden tuottamiseen. Käytännössä ohjauksella voi-
daan viitata yhä monimuotoisempiin toimintoihin ja toimenpiteisiin, kuten terveyspalveluiden 
yhteydessä annettavaan terveysvalistukseen ja potilasohjaukseen, sosiaalipalveluissa palveluoh-
jaukseen ja arjen toimissa opastamiseen, työpajoilla annettavaan työnohjaukseen, nuorisopalve-
luissa niin nuorisotiedotuksen muotoihin kuin etsivän nuorisotyön kattaviin tukitoimiin tai työ-
hallinnon työharjoitteluun ja koulun eri oppiaineiden yhteydessä opetettaviin yhteiskuntataitoi-
hin.    

Ohjauskäsitteen moniulotteisuus, toimintamuotojen moninaisuus ja toimenpiteiden kirjo eri 
hallinnonaloilla ja toimijoilla tekee ohjaustarpeen määrittelystä, ohjauksellisten palveluiden kat-
tavuuden arvioinnista ja toimenpiteiden onnistuneisuuden varmistamisesta hyvin vaikeaa. Kes-
kushallinnossa on useiden kehittämishankkeiden yhteydessä esitetty tarve määritellä tarkemmin 
ohjauksen ja ohjauspalveluiden käsitteet, kuvata kattavammin ja yksiselitteisemmin ohjauspal-
veluiden sisältö ja osoittaa eri toimijoiden vastuut palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä. 
Tähän mennessä on kuitenkin tyydytty siihen, että on listattu erilaisia toimijoita ohjauksen ken-
tällä ja kuvattu yleisesti ohjauspalveluiden sisältö. Ohjauksen käsitettä ja sen myötä koulun si-
säistä työnjakoa ja vastuita tulisi selventää, minkä lisäksi opinto-ohjaajilla tulisi olla enemmän 
aikaa ja mahdollisuuksia opiskelijoiden jatko-opintojen ohjaukseen10. 

Ohjaustarpeen kehityksestä ja riittävyydestä 

Opinto-ohjauksen määrää oppilaitoksissa on jo pitkään pidetty riittämättömänä. Opetusministe-
riön asettama työryhmä arvioi vuonna 1995 ammattitaitoisen oppilaanohjauksen saatavuuden 
vähentyneen ja sen aseman kouluissa ja oppilaitoksissa heikentyneen viime vuosina samaan ai-
kaan, kun ohjauksen tarpeen nähtiin kasvaneen. Eri kuntien, koulujen ja oppilaitosten välille oli 
jo tuolloin syntynyt suuria eroja oppilaanohjauksen tarjonnassa, mikä sai työryhmän esittämään 
peruskoulun oppilaanohjauksen saatavuuden tasavertaistamista, päätoimisten opinto-ohjaajien 
rekrytoimista toisen asteen oppilaitoksiin sekä alueellisten ohjaus- ja neuvontakeskusten perus-
tamista.11 Eräänlaisena yhteenvetona tarkastuksessa tehdyistä havainnoista voi sanoa, että vaik-
ka työryhmän esitysten suuntaan onkin edetty merkittävästi, ongelmat ovat yhä pitkälti samat. 

Koulutuksesta työelämään siirtyvien nuorten vaikeudet ja niiden voittaminen puolestaan ovat 
olleet osa ammatinvalinnanohjausneuvoston toimintaa jo vuodesta 1956 lähtien, erityisesti 
1970-luvun puolivälistä alkaen. Neuvosto seurasi tiiviisti nuorisotyöttömyyden lieventämiseen 
tähtääviä toimenpiteitä, joista käytettiin jo tuolloin käsitettä nuorten yhteiskuntatakuu eli nuori-
sotakuu. Silloinen työvoimaministeriö asetti nuorten palveluiden kehittämistä varten erillisen 
kehittämistyöryhmän, jonka työtä neuvosto käsitteli tähdentäen työvoimahallinnon ja koulun 
yhteistyön ennalta ehkäisevää vaikutusta nuorten työllistymisongelmissa. Uraohjauksessa ko-

                                                      
9 Opetusministeriön työryhmä päätyi jo vuonna 1986 ehdottamaan oppilaanohjauksen ja eri aineiden 
opetuksen integrointia koulun ja työelämän lähentämiseksi (Opinto-ohjaajat ja työelämä, opetusministe-
riön työryhmien muistioita 1986:38). 
10 Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja tuntijaon toimivuuden arviointi (Koulutuksen ar-
viointineuvosto 2011). 
11 Oppilaanohjauksen kehittämistyöryhmän muistio (Opetusministeriön työryhmien muistioita 24:1995). 
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rostui jo tuolloin eri hallinnonalojen välisen työn- ja vastuunjaon merkitys.12 Myös uraohjauk-
sen tehostamisen sekä hallinnonalojen välisen yhteistyön tarve näyttää tarkastushavaintojen pe-
rusteella pysyneen samana 1970-luvulta lähtien. 

Ohjauksen riittävyydestä puhuttaessa on tarkasteltava sekä nuorten ohjaustarpeen muutosta et-
tä ohjaukseen käytettävissä olevien voimavarojen muutosta. Kyse on näiden kahden tekijän 
keskinäisestä suhteesta. Kummastakin on saatavissa vain hyvin niukasti konkreettista faktatie-
toa. Seuraavassa esitetään joitakin arvioita tarkastuksen kyselyn ja haastatteluiden sekä aiempi-
en arvioiden pohjalta.  

Ohjauspalveluiden riittävyyttä tai saatavuutta arvioitaessa on välttämätöntä arvioida ja seurata 
ohjaustarpeen määrällistä ja laadullista kehitystä. Esimerkiksi lukiokoulutuksen pedagogiikkaa 
arvioineen asiantuntijaryhmän suosituksissa esitetään, että lukioon olisi kehitettävä järjestelmä 
erilaisten ohjaustarpeiden tunnistamiseksi. Oppilaitoksissa on kyettävä optimoimaan rajallisten 
ohjausvoimavarojen käyttö vaihtelevissa ohjaustarpeissa13. Muun muassa luokattoman lukion 
kokeilussa korostuvat opinto-ohjauksen riittävyys ja yksilöllisyys: mikäli opiskelijan valintoja 
koskeva ohjaus ja opintojen etenemisen seuranta ja tukeminen ovat puutteellisia, aiheuttaa se 
osaltaan opintojen viivästymistä14.  

Tarkastusaineiston perusteella näyttää siltä, että ohjaustarvetta tai sen kehitystä ei kuntien ope-
tustoimessa tai kouluissa arvioida systemaattisesti tai laajemmin kouluastetta tai eri ikäryhmiä 
koskien. Kokeneet opinto-ohjaajat voivat tunnistaa oppilaiden erilaisia tarpeita ja pyrkiä par-
haansa mukaan vastaamaan niihin. Systemaattisen tiedon puuttuessa ohjaustoiminnan mitoitus 
tai mahdollisten ohjausvajeiden tunnistaminen ei kuitenkaan ole helppoa.  

Opiskelijoiden ohjaustarpeiden katsotaan olevan suurelta osin yksilöllisiä muuttuvan opinto-
polun ja muuttuvien elämäntilanteiden eri vaiheissa. Opinto-ohjaustarpeet ovat lisääntyneet 
opintoihin liittyvien valintamahdollisuuksien, koulutustarjonnan sekä koulutusväylien lisäänty-
essä ja monipuolistuessa. Ohjaustarvetta korostaa erityisesti se, että vuosittain noin 5000 nuorta 
on 2010-luvulla jäänyt ilman tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa15. Myös opiskelun henkilö-
kohtaistaminen on lisännyt opinto-ohjauksen tarvetta.16 

Eri koulutusmuotoja koskevan opinto-ohjauksen perusteissa ohjaustehtäviä määritellään ja 
painotetaan eri tavoin. Niissä on yleisellä tasolla pyritty ottamaan huomioon se, että ohjaukselli-
set tarpeet ovat erilaisia perusasteella ja toisella asteella ja osittain myös lukioissa ja ammatilli-
sissa oppilaitoksissa. Kunnissa laadituissa ohjaussuunnitelmissa on yleensä määritelty ohjauk-
selliset tehtävät eri vuosiluokilla tai opintojen eri vaiheissa. Näissä määrityksissä ei kuitenkaan 
oteta huomioon erilaisten oppilasryhmien eroja tai mahdollisia muutoksia oppilaiden valmiuk-
sissa tai tuen tarpeessa.  

Koska ohjaustarpeita pidetään yksilöllisenä opinto-ohjaajien toimenkuvaan sisältyvänä jatku-
vana ohjaustarpeiden arviointina, ei tarvearviointiin ole katsottu tarpeelliseksi kehittää erityisiä 
menettelyjä tai järjestelmiä. Yksilöllisten ohjaustarpeiden arviointiin sen sijaan on pyritty kehit-
tämään arviointimalli17. Haastatteluiden perusteella voi arvioida, ettei tätä tai mitään muutakaan 
systemaattista menetelmää ole otettu käyttöön. Ongelma ei kuitenkaan ole opinto-ohjaajien työ-
tavoissa, vaan se voidaan nähdä laajempana. On ilmeistä, että ohjaustarpeen arviointiin tarvittai-
siin menettelyjä tai arviointijärjestelmää, jotka kuvaisivat ohjaustarpeen yleistä muutosta eri ikä-
ryhmissä ja mahdollisesti erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä ja oppimisympäristöissä. Tar-
vearvioinnin tulisi lisäksi olla koulutuksen ylläpitäjien tehtävä. Näin voidaan paikantaa mahdol-

                                                      
12 Multimäki 1986. 
13 Lukiopedagogiikka (Koulutuksen arviointineuvosto 2009). 
14 Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:14. 
15 Nuorten yhteiskuntatakuu 2013 (Työ- ja elinkeinoministeriön raportteja 8/2012).  
16 Vuorinen & Sampson 2000. 
17 Malli on kehitetty ESR-rahoitteisessa valtakunnallisessa kehittämisohjelmassa Osuvuutta ja kysyntä-
lähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluilla. 
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lisia ohjauksellisia vajeita ja tarvittaessa tehdä myös muutoksia ohjauksen voimavaroihin ja pai-
nopisteisiin. Tarvetta koskeva seuranta edellyttää aktiivisuutta myös keskushallinnolta.  

Mikäli yleiseen ohjaustarpeen arviointiin ei ole saatavissa toimivaa tai riittävän yksinkertaista 
mallia tai menetelmää, tulisi opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön koota 
tietoa esimerkiksi asiantuntija-arvioiden tai työryhmien avulla. Myös jo kehitellyistä työkaluista 
voitaisiin kehittää koulutuksen järjestäjille malleja ohjaustarpeen paikalliseen arviointiin. Ohja-
ustyötä tekevät saattavat myös tarvita oman työnsä tueksi systemaattisia keinoja tunnistaa oppi-
laiden ohjauksellisia tarpeita. Tässä ei kuitenkaan ole tarpeen puuttua lähemmin näihin professi-
oiden käyttämiin arjen työvälineisiin.    

Opinto-ohjaus perusasteella ja toisella asteella 

Aiemmat selvitykset opinto-ohjaajien määrästä tai yhden opinto-ohjaajan ohjattavien määrästä 
ovat hajanaisia ja satunnaisia. Tällaista riittävyyden mittaamista on toisaalta pidetty osin perus-
teettomana yksinkertaistuksena, sillä ohjaukseen osallistuu myös koulun muu henkilökunta. Ky-
se on siis kaiken kaikkiaan ohjaustehtävän organisoinnista ja vastuunottajien kokonaismäärästä. 

Oppilaanohjaajat ja opinto-ohjaajat ovat pitkään esittäneet arvioita siitä, että ohjaukseen ei ole 
riittävästi resursseja. Etujärjestönä toimiva Suomen opinto-ohjaajat ry on esittänyt omana suosi-
tuksenaan, että yhdellä ohjaajalla saisi olla korkeintaan 200 oppilasta, ja myös keskushallinnon 
Kouluyhteistyöryhmän muistiossa vuodelta 2001 esitetään, että yhtä opinto-ohjaajaa kohti tulisi 
olla korkeintaan 200 oppilasta18. Monissa työryhmämietinnöissä (viimeksi Elinikäisen ohjauk-
sen strategiassa) on suositeltu 250 oppilasta opinto-ohjaajaa kohden. Tähän näkemykseen on 
yhtynyt myös eduskunnan sivistysvaliokunta katsoessaan mietinnössään vuonna 2002, että yhtä 
päätoimista opinto-ohjaajaa kohti voi olla enintään 250 oppilasta19. Ohjaus ei voi olla laadultaan 
ja määrältään riittävää, jos ohjattavien määrä on liian suuri. 

Tarkastusta varten haastatellut opinto-ohjaajat eivät suoraan pitäneet välttämättömänä saavut-
taa esitettyä tavoitetasoa. Pienemmissä kunnissa tilanteeseen ja nykyresursseihin oltiin pääosin 
tyytyväisempiä. Suurin osa opinto-ohjaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että ohjauksen tarve on 
kasvanut kaikilla kouluasteilla. Tähän pidettiin suurimpana syynä sitä, että oppilailla on entistä 
enemmän yksilöllisiä tuen tarpeita. Erityistä tukea tarvitsevien määrän katsottiin kaiken aikaa 
kasvaneen ja tämän ryhmän vaativan entistä suuremman osan ohjauspanoksesta. Opiskelijoiden 
taustan monimuotoistumista on myös aiemmissa selvityksissä pidetty yhtenä syynä ohjaustar-
peen kasvuun (esimerkiksi Lukiopedagogiikka 2009). Yleisempiä taustatekijöitä ovat myös va-
linnaisuuden lisääntyminen, yhteishaun jatkuvat muutokset sekä inkluusioratkaisut opetusjärjes-
telyissä. Oppilaiden taas arvioidaan tarvitsevan entistä enemmän erityistä tukea ja monipuolista 
elämänhallinnan, arviointitaitojen ja oppimisongelmien ratkaisemista.   

Opinto-ohjaajien arviot ohjausresurssien riittämättömyydestä heijastavat myös sitä, että tavoit-
teeseen kaikkien opettajien osallistumisesta ohjaukseen ei ole päästy. Haastateltavat arvioivat ti-
lanteen jossakin määrin parantuneen viime vuosina, mutta opettajien muiden tehtävien lisään-
tyminen on vähentänyt mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti ohjaustoimintaan. Lisäksi ongel-
mana pidetään sitä, että muille opettajille ei ole tarjolla omaan oppiaineeseen sisältyviä, riittävän 
konkreettisia välineitä ohjaustyöhön. Yleisellä tasolla ”kaikki ohjaavat” -periaatetta on kuvattu 
jo pitkään muun muassa opetussuunnitelmien perusteissa.  

Uudistetuissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ohjausta kuvataan useassa yh-
teydessä omana oppiaineenaan, tukea tarvitsevien oppilaiden tukena (kolmiportainen malli) sekä 
osana oppilashuoltoa ja koko koulua koskevaa kasvatustehtävää. Nähtäväksi jää, missä määrin 
ne tarjoavat tukea eri oppiaineiden opettajien ohjaukselliseen työhön. Luonnostekstiä koske-
neessa avoimessa palautteessa esitettiin jonkin verran kritiikkiä ohjausta koskevan kuvauksen 
                                                      
18 Kouluyhteistyöryhmän muistio, työministeriö 2001. 
19 Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 6/2002. 
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yleisluonteisuudesta. Keskustelu jäi kuitenkin vähäiseksi. Kuntakohtaiset erot niin sanotun kol-
miportaisen tuen toimeenpanossa ovat yhä huomattavia, mutta yleisesti voidaan sanoa, että eri-
tyistä tukea saavien oppilaiden määrä on kääntynyt laskuun, kun taas tehostettua tukea saavien 
oppilaiden osuus on kasvanut20. 

Tilanne työhallinnossa sekä nuorten ohjaus- ja neuvontapalveluissa 

Ohjausresurssien määrän on arvioitu työhallinnossa yleisesti vähentyneen. TE-toimistojen am-
matinvalinta- ja urasuunnittelupalveluiden resurssit vähentyivät nuorten yhteiskuntatakuutyö-
ryhmän muistion mukaan 25 prosenttia vuosina 2005–201121. Asiakaspalveluhenkilöstön osuus 
TE-toimistojen henkilöstön kokonaismäärästä vuonna 2010 oli 75 prosenttia, mutta vuonna 
2011 se oli enää 71 prosenttia22. 

Tilastotietoja on saatavissa ainoastaan ammatinvalintapsykologien määrästä: heidän määränsä 
on supistunut vähitellen viimeisen vuosikymmenen aikana. Ammatinvalintapsykologiresursseja 
on yleisen työllisyystilanteen heikentyessä kohdistettu yhä selvemmin nuorten ohjauksesta ai-
kuisasiakkaiden ohjaukseen. 

Ennen vuotta 2014 TE-toimistoissa työskenteli koulutusohjaajia ja nuorten ohjaajia, mutta 
nämä nimikkeet poistettiin organisaatiouudistuksen jälkeen. Periaatteessa ohjauksellinen osaa-
minen ei uudistuksen myötä hävinnyt mihinkään. Tavoitteena uudistuksessa on ollut se, että 
kaikki osallistuvat ohjauksellisiin toimenpiteisiin. Palvelulinja II kokoaa työvoiman kehittämi-
sen ja koulutuksen asiantuntijoita, ja suuri osa esimerkiksi ammatinvalinnanohjaajista on sijoi-
tettu tälle linjalle. Työhallinnolla ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa TE-toimistojen ohjauksellisen 
asiantuntemuksen ja erityisen ohjausosaamisen määrästä.  

Myöskään ohjauksellisten palveluiden kysynnästä ei ole tietoa, mutta ministeriöissä arvioi-
daan, että ohjauspalveluiden kysyntä on yleisesti viime vuosina lisääntynyt. Nuorten osuutta ky-
synnän kasvusta ei kuitenkaan tarkkaan tiedetä. Tarkastuksessa haastatellut TE-toimistojen 
edustajat arvioivat yleisesti, että kokonaismäärän kasvun lisäksi on kasvanut niiden nuorten 
joukko, joka tarvitsee monipuolista tukea ja ohjausta. Kyse voi olla paitsi ammatin ja koulutuk-
sen valintaan liittyvistä vaikeuksista myös terveyteen ja elämänhallintaan liittyvistä ongelmista. 

Nuorten ohjaus- ja neuvontapalveluverkostoa ja sen kehittämistä koskevassa selvityksessä ha-
vaittiin, että palveluiden tarjoamisessa on runsaasti vaihtelua, joka ilmenee yhden työntekijän 
suurena asiakasmääränä sekä vaihtelevana mahdollisuutena antaa riittävästi aikaa kullekin asi-
akkaalle. Resurssien puute heijastuu sekä nuorille tarjottavien ohjauspalveluiden määrään ja laa-
tuun että mahdollisuuksiin tehdä verkostoyhteistyötä. Nuorten ohjaus- ja neuvontapalveluille tu-
lisikin selvityksen mukaan asettaa minimiresurssit ja muuttaa annettu suositus (250 nuorta yhtä 
ohjauspalveluita tarjoavaa ammattilaista kohti) velvoittavammaksi.23 

Oppilaiden ja opiskelijoiden käsityksiä ohjauksen riittävyydestä 

Ottaen huomioon sen opinto-ohjauksessa periaatteissa korostetun seikan, että ohjauksen tarve, 
sisältö ja laatu määräytyvät oppilaan subjektiivisen tilanteen mukaan, oppilaiden palautetta oh-
jauksesta on koottu varsin vähän ja hajanaisesti. Yksittäisissä kunnissa tai kouluissa on saatettu 
koota palautetta aika ajoin, mutta laajemmin palautejärjestelmää ei näyttäisi olevan käytössä. 
Ohjauksessa tuetaan yksilöllisiä kasvamisen ja oman elämän suuntaamisen pohdintoja, mutta 
arviot riittävyydestä perustuvat usein opinto-ohjaajien kokemuksiin ja arvioihin.  

                                                      
20 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:2. 
21 Työ- ja elinkeinoministeriön raportteja 8/2012. 
22 Työllisyyskertomus vuodelta 2011. 
23 Pitkänen & Säkäjärvi 2009. 
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Ammattioppilaitosten opinto-ohjauksen riittävyyttä selvitettiin osana opetuksen riittävyyden 
arviointia vuonna 2007, mutta sen jälkeisestä kehityksestä ei ole tietoja. Opetuksen ja ohjauksen 
määrällä ja laadulla on selvityksen mukaan keskeinen vaikutus opintojen etenemiseen ja ammat-
titaitovaatimusten saavuttamiseen. Toisaalta ammatillisessa peruskoulutuksessa on opiskelijoita, 
joilla olisi edellytyksiä edetä keskimääräistä nopeammin, mikäli he saisivat ohjausta oikeaan ai-
kaan ja oikein mitoitettuna.24 

Vuoden 2002 ohjauksen tilaa koskeneen arvioinnin jälkeen oppilaiden mielipiteitä on selvitet-
ty joissakin satunnaisissa tutkimuksissa ja selvityksissä, jotka ovat pääsääntöisesti vahvistaneet 
käsitystä siitä, että suurin osa oppilaista ja opiskelijoista on tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen. 
Toisaalta huomattava osa kokee saaneensa ohjausta riittämättömästi. Lukiolaisten liitto teetti 
asiasta arvion vuonna 201225. Sen mukaan kyselyn vastaajista yli 80 prosenttia oli saanut henki-
lökohtaista ohjausta, mutta vain hieman yli puolet koki saaneensa sitä riittävästi. Lukiolaiset 
toivoivat enemmän ohjausta jatko-opintojen suunnitteluun, ei niinkään lukion kurssivalintojen 
tekemiseen tai opiskeluvalmiuksien lisäämiseen. 

Oppilaiden osallistumista urasuunnittelutaitoja edistäviin työmuotoihin kartoitettiin PISA 
2012 -oppilaskyselyssä. Suomalaisoppilaat ilmoittivat osallistuneensa varsin laajasti eri ura-
suunnittelutaitojen oppimista edistäviin työmuotoihin. Tuloksissa kiinnittyy huomio siihen, että 
yhdeksän prosenttia yhdeksäsluokkalaisista ei oman ilmoituksensa mukaan ollut keskustellut 
koulunsa opinto-ohjaajan kanssa. Erot eri puolilla maata olivat merkitseviä. Aktiivisinta osallis-
tuminen oli Itä-Suomessa, jossa 95 prosenttia oppilaista oli keskustellut opinto-ohjaajan kanssa. 
Sen sijaan Länsi-Suomessa 12 prosenttia ei ollut keskustellut opinto-ohjaajan kanssa. Koko 
maan tasolla pojat (88 %) olivat keskustelleet opinto-ohjaajan kanssa merkitsevästi tyttöjä (93 
%) harvemmin.26 

PISA 2012 -oppilaskyselyssä selvitettiin myös opittuja urasuunnittelutaitoja. Seuraavassa tau-
lukossa on esitelty suomalaisten peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten oppimia urasuunnittelutai-
toja kuvaavat prosenttiosuudet väittämiin. Vastausvaihtoehdot olivat kyllä ja en koskaan. 

Taulukko 1. Suomalaisten peruskoulun 9. luokan oppilaiden oppimat urasuunnittelutaidot. Lähde: Vuorinen, 

Nissinen & Sweet: Oppilaiden urasuunnittelutaidot. 

                                                      
24 Salmio & Mäkelä: Ammatillisen peruskoulutuksen opetuksen ja ohjauksen 
määrä ja riittävyys (Opetushallitus 2009). 
25 Jännän äärellä, selvitys abiturienttien jatko-opintojen ohjauksesta (Suomen lukiolaisten liitto 2012). 
26 Vuorinen, Nissinen & Sweet: Oppilaiden urasuunnittelutaidot. 
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Vastauksissa korostuu kaikkien taitojen oppimisessa koulun merkitys, joka oli selvästi suurempi 
kuin koulun ulkopuolisen toiminnan merkitys. Opittujen urasuunnittelutaitojen prosenttiosuudet 
jäivät tästä huolimatta verrattain alhaisiksi. Alueelliset erot oppilaiden omaksumissa urasuunnit-
telutaidoissa olivat pääosin vähäisiä.27 Selvityksissä rehtorien ja opinto-ohjaajien käsitys riittä-
vyydestä on yleensä merkittävästi positiivisempi kuin oppilaiden käsitys. Jonkin verran kritiik-
kiä ohjauksen riittämättömyydestä tulee myös seuraavan kouluasteen ohjaajilta ja opettajilta. 
Ammattioppilaitoksissa saatetaan muistuttaa perusasteen opinto-ohjauksen puutteista yhtenä 
syynä opiskelijoiden motivaatio-ongelmille ja keskeyttämisille. Korkea-asteen suunnalta taas 
esitetään kritiikkiä uusien opiskelijoiden opiskeluvalmiuksista ja toisen asteen opinto-ohjauksen 
puutteista.28 

Työhallinto selvitti ammatinvalinnan ohjauksen ja urasuunnittelun asiakkaiden tyytyväisyyttä 
työvoimatoimistojen palveluun vuosina 2006 ja 2008. Työvoimatoimistot saivat molempina 
vuosina ammatinvalinnan ohjauksen asiakkailta yleisarvosanojen keskiarvoksi 7,79. Noin puo-
let asiakkaista ilmoitti saaneensa täysin hakemaansa palvelua ja 40 prosenttia osittain halua-
maansa palvelua.29 Vastaavia tutkimuksia ei työhallinnon tuoreen organisaatiomuutoksen jälkei-
seltä ajalta ole vielä tehty. 

Nuorisotakuun ensimmäiseltä toimeenpanovuodelta tehdyn seurannan mukaan nuoret koke-
vat, että tietoa palveluista ja erilaisista tukimuodoista on vaikea löytää. Nuoret olisivat tarvin-
neet enemmän tietoa koulutuksista ja työelämästä sekä apua etenkin tavoitteiden ja tulevaisuu-
den suunnitelmien selvittämiseen. Avun ja tuen saaminen koettiin vaivalloiseksi. Nuorisotakuun 
katsottiin kaiken kaikkiaan vaikuttaneen myönteisesti nuorten palveluita tuottavien organisaati-
oiden toimintaan siten, että keskimäärin joka toisessa organisaatiossa toimintamallit olivat 
muuttuneet. Kiinnostavan poikkeuksen keskiarvoon tekivät kuitenkin oppilaitokset, joissa muu-
tosta oli tapahtunut vähemmän.  

Myönteisimmin nuorisotakuun vaikutuksia arvioivat ilman koulutusta ja työtä olevat alle 25-
vuotiaat nuoret, joiden tilannetta nuorisotakuulla haluttiinkin eniten parantaa. Nuorten palve-
luissa toimivien tahojen välisen yhteistyön lisääntymistä pidettiin yleisesti yhtenä nuorisotakuun 
merkittävimmistä saavutuksista.30 

Ohjausresurssien kehityksestä 

Ohjaajien määrästä tai ohjauksen riittävyydestä ei juurikaan ole saatavissa tilastotietoa. Kattava 
ohjauksen tilan arviointi tehtiin yli kymmenen vuotta sitten. Arviointiraportin31 mukaan ohjauk-
sen riittävyydessä oli puutteita ja oppilaat arvioivat tilannetta paljon kriittisemmin kuin opinto-
ohjaajat ja rehtorit. Vertailutietoa tai kehitystä koskevia tietoja ei ole saatavissa, vaikka ohjauk-
sen kehittämistä koskevissa työryhmäraporteissa on saatettu viitata ohjauksen riittämättömyy-
teen. Suurimpana puutteena on joka tapauksessa nähty henkilökohtaisen ohjauksen vähäisyys. 

Opetushallitus on vuodesta 2005 lähtien teettänyt Tilastokeskuksella noin kolmen vuoden vä-
lein tilastokyselyn opettajien kokonaismääristä, lukumääristä oppiaineittain sekä pätevyydestä. 
Oheiseen taulukkoon on koottu niiden opettajien määrä, joiden pääasiallinen opetus kohdistuu 
opintojen ohjaukseen. Siitä puuttuvat yhdistelmäviroissa toimivat, joilla ensisijaisena oppiai-
neena on jokin muu kuin opinto-ohjaus. 

                                                      
27 Vuorinen, Nissinen & Sweet: Oppilaiden urasuunnittelutaidot. 
28 Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta (Koulutuksen arviointineu-
voston julkaisuja 2012:59). 
29 Työvoimatoimistojen asiakaspalautetutkimus 2008 (työ- ja elinkeinoministeriö 2008). 
30 Työpoliittinen Aikakauskirja 3/2014. 
31 Opinto-ohjauksen arviointi perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä koulutuk-
sen siirtymävaiheissa (Opetushallitus, arviointi 8/2002). 
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Taulukko 2. Opettajat Suomessa -kyselyn tulokset (perusopetus ja lukiot). 

Tilastokeskuksen tilastojen mukaan perusopetuksen oppilasmäärä on viimeisten viiden vuoden 
aikana pysynyt lähes ennallaan tai hieman laskenut. Lukioissa oppilasmäärä on vähentynyt vii-
meisten kymmenen vuoden aikana 110 000:sta noin 104 000 oppilaaseen. Näiden lukujen perus-
teella voisi olettaa, että muodollisesti pätevillä oppilaanohjaajilla ja opinto-ohjaajilla on nykyi-
sin keskimäärin hieman vähemmän ohjattavia kuin kymmenen vuotta sitten. Luvut ovat kuiten-
kin hyvin karkeita, ja ohjausresurssit voivat vaihdella kunnittain ja kouluittain huomattavastikin.  

Tarkastuksen suppea kyselyaineisto puolestaan viittaa siihen, että monissa kunnissa oppi-
laanohjaajan ohjattavien määrä on jo alle tavoitetason 250 ohjattavaa per ohjaaja. Lukioissa oh-
jattavia näyttää olevan kuitenkin huomattavasti enemmän. Ammattioppilaitosten osalta kyselyn 
tiedot ovat hyvin puutteellisia, mutta niissä ohjattavien määrä näyttää olevan vielä lukioitakin 
suurempi. Luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia, koska ohjaustehtävä on eri koulutusas-
teilla ja lukioissa järjestetty eri tavoin; esimerkiksi ammattioppilaitoksissa ryhmäohjaajilla on 
ajateltu olevan suuri vastuu ohjauksesta. Lukioissa voi olla sivutoimisia ohjaajia, ja myös niissä 
ryhmänohjaajien tulee osallistua ainakin opintojen aikaiseen ohjaukseen. Opinto-ohjaajilla voi 
eri koulutusasteilla olla erilaisia sopimuksia käytettävistä opetustunneista, ohjauksen lisäresurs-
seista ja lisätehtävistä. Ammatillisten opettajien kelpoisuustilanne on parantunut koko maassa 
2010-luvulla siten, että vuonna 2013 opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskou-
lutuksessa työskennelleistä opinto-ohjaajista 94,8 prosentilla oli vaadittu kelpoisuus32. 

Opetushallitus julkisti vuonna 2002 laajan selvityksen opinto-ohjauksen nykytilasta33. Selvi-
tyksessä todettiin, että ohjauksen saatavuudessa on eri puolilla maata suuria eroja. Yhtä opinto-
ohjaajaa kohti oli perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 keskimäärin 245 oppilasta, lukioissa keski-
määrin 288 oppilasta ja ammatillisissa oppilaitoksissa keskimäärin 510 opiskelijaa. Yhdellä oh-
jaajalla saattoi olla ohjattavia alle kymmenestä yli tuhanteen. Opetusministeriön vuonna 2003 
tekemän selvityksen mukaan opiskelijat eivät voi saada riittävästi henkilökohtaista ohjausta sil-
loin, kun opinto-ohjaajalla on yli 300 ohjattavaa34. Tällaisia oppilaitoksia oli vuonna 2002 pe-
ruskouluista noin viidesosa, lukioista vajaa kolmannes ja ammatillisista oppilaitoksistakin run-
sas kolmannes.  

Puutteet ohjauspalveluiden saatavuudessa ja riittävyydessä edellyttävät eri hallinnonalojen vä-
listen ja moniammatillisten yhteistyömuotojen kehittämistä35; esimerkiksi pienistä alle 100 
opiskelijan lukioista 39 prosenttia ei ollut viimeisten neljän vuoden aikana lainkaan järjestänyt 

                                                      
32 Opettajatiedot 2013. Opetushallituksen julkaisu 2013. 
33 Opinto-ohjauksen tila 2002 (Opetushallitus, arviointi 8/2002). 
34 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2003:4. 
35 Karjalainen & Kasurinen toim.: Ohjauksen toimintakulttuurin muutos alueellisessa yhteistyössä (Kou-
lutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto 2006). 
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syventävää opinto-ohjauksen kurssia36. Myös ohjaukseen osallistuvan terveydenhuollon henki-
löstön saatavuudessa ja mitoituksessa on havaittu suuria alueellisia eroja, jotka asettavat ky-
seenalaiseksi oppilashuollon palveluiden tasapuolisen saatavuuden asuinpaikasta riippumatta37. 
Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät ovat kehittäneet ohjausta aktiivisesti 
osana opiskelijahuoltoa, mutta erot koulutuksen järjestäjien välillä ovat suuria38. 

Opinto-ohjaajien valtakunnallinen etujärjestö SOPO ry on teettänyt kaksi selvitystä oman jä-
senkuntansa työympäristöstä. Vuonna 2011 tehtyyn lukion opinto-ohjaajan työnkuvaa koske-
vaan kyselyyn vastasi 213 ohjaajaa. Vastaajista noin puolella oli lukion opinto-ohjauksen lehto-
rin virka, neljäsosalla perusasteen ja lukion ohjaajan yhteisvirka ja noin 17 prosentilla yhdistetty 
aineenopettajan ja ohjaajan virka. Osalla oli opinto-ohjaajan tehtäviin yhdistetty esimerkiksi 
rehtorin tehtävät. Päätoimisista ohjaajista yli 60 prosentilla oli 250–400 ohjattavaa, ja vain 15 
prosentilla oli alle 200 ohjattavaa. Opinto-ohjaajat ovat ohjattavien määrän ohella vertailleet 
mielellään ohjaukseen käytössä olevaa tuntimäärää. Esimerkiksi Turussa on laskettu, että mo-
nissa peruskouluissa tosiasiallinen tuntimäärä ohjattavaa kohti on pikemminkin supistunut kuin 
kasvanut. Kuvaa opintojen ohjauksen resursseista hämärtää jo pitkään tavoitteena ja periaattee-
na ollut ajatus siitä, että kaikki koulun opettajat osallistuvat ohjaukseen. Haastatteluarvioiden 
mukaan periaate toteutuu edelleen varsin heikosti, vaikka yksittäisissä ohjauksen kehittämis-
hankkeissa koulukohtainen tilanne on saattanut ohjauksen kannalta ainakin hetkeksi parantua-
kin. Kehityksen hitauteen on monia selityksiä. Aineenopettajien peruskoulutuksessa ohjausteh-
tävän merkitys ei ole ollut erityisen suuri, ja ohjaustehtävän sisältöä on käytännössä usein ollut 
vaikea täsmentää. Opettajien perinteinen työnkuva, virkaehtosopimus ja ajan ja osaamisen puut-
teet voivat myös vaikeuttaa tavoitteen suuntaista kehitystä. 

Vaikka ohjauksen ja ohjausvoimavarojen määrää ja laatua koskeva tieto on hyvin puutteellis-
ta, keskushallinnossa ei pidetty tietojen päivitystä kovin olennaisena. Perustilastojen tai arvioin-
tien puuttuessa myös tiedot kuntien ja oppilaitosten eroista sekä erojen kasvusta tai supistumi-
sesta ovat hyvin hataria. Tarkastuksessa esitettyyn kysymykseen resurssien kehityksestä todet-
tiin työhallinnosta, että psykologien osalta resurssikehitys on sikäli helpompi selvittää, että ky-
seessä on määrättyä koulutustasoa edellyttävä virkanimike, joka yleensä johtaa määrätynlaisiin 
asiakaspalvelutehtäviin TE-toimistoissa (ammatinvalinta- ja uraohjaus) tai Työvoiman palvelu-
keskuksissa. Seuraavassa taulukossa on esitetty ammatinvalintapsykologien virkojen kehitys 
(epävirallinen työhallinnosta saatu laskelma): 

                                                      
36 Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja tuntijaon toimivuuden arviointi (Koulutuksen ar-
viointineuvosto 2011). 
37 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa – perusraportti kyselystä vuonna 
2008 (Opetushallitus & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2009). 
38 Hyvää vointia. Opiskelijahuollon toteutuminen, sen käytännöt ja kehittäminen toisen asteen ammatilli-
sessa peruskoulutuksessa (Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 2010:49). 
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Taulukko 3.  TE-toimistojen henkilöresurssit 2005–2011. 

Opinto-ohjauksen sisällön laajentuminen 

Opetussuunnitelman perusteiden mukaiset tehtävät itsessään ovat monimuotoisia. Koulutuksen 
ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa 2011–2016 tavoitteina olleissa hyvän ohjauksen kri-
teereissä kuvataan 12 ohjauksen eri osa-aluetta. Niissä ohjaukselta edellytetään muun muassa 
oppilaan aktiivisuuden, vastuullisuuden ja osallisuuden lisäämistä kouluyhteisössä, yhteiskun-
nan ja työelämän kasvattamista, tasavertaisten koulutusmahdollisuuksien tukemista ja suunni-
telmallista nivelvaiheyhteistyötä. Koulutukseen ja uravalintoihin liittyvien päätösten tukeminen 
on vain yksi osa-alue kahdestatoista. Opinto-ohjaajien arvion mukaan työelämään tutustumista 
koskevat toimenpiteet ja yhteydenpito työnantajiin ovat lisääntyneet. Joissakin tutkimuksissa 
juuri näissä tehtävissä on arvioitu olevan eniten kehittämistarvetta. Ohjaustyön sisällöllisiin vaa-
timuksiin ovat tulleet mukaan myös koulun ohjaustoiminnan koordinointi ja suunnittelu. 

Opintojen ohjauksen tehtäväkentän on katsottu viimeisten vuosien aikana kaiken aikaa laajen-
tuneen. Haastateltavat olivat melko yksimielisiä siitä, että yhtäältä oppilashuollolliset tehtävät ja 
toisaalta yhteishakuun ja nivelvaiheen yhteistyöhön liittyvät tehtävät ovat lisääntyneet. Oppilai-
den oppimisvalmiuksien parantaminen, oppimisongelmien ratkaiseminen ja oppilaiden elämän-
hallinnan ja itsearviointitaitojen vahvistaminen ovat pitkään kuuluneet opinto-ohjaajien toimen-
kuvaan, mutta niiden arvioidaan lisääntyneen erityisesti oppilashuollon kehittymisen ja nivel-
vaiheen moniammatillisen yhteistyön sekä opetussuunnitelman perusteiden uudistumisen myö-
tä. 

Kasvavan tarpeen ja niukkojen resurssien vuoksi opinto-ohjaajat joutuvat punnitsemaan mah-
dollisuuksiaan kohdentaa ohjausta tietyille ryhmille: eniten ohjausta tarvitsevat eivät välttämättä 
käytännössä osaa ilmaista tarvettaan. Myös PISA 2012 -aineistot viittaavat siihen, että ohjausta 
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eivät syystä tai toisesta käytä oppilaat, jotka todennäköisimmin siitä eniten hyötyisivät39. Opin-
to-ohjaajat joutuvat usein vastaamaan akuuttiin kysyntään eli siihen, mistä asioista oppilaat mil-
loinkin tulevat esittämään kysymyksiä. Haastateltujen opinto-ohjaajien arvion mukaan suurin 
osa eli noin 80–90 prosenttia henkilökohtaisesta ohjauksesta kohdistuu pienelle joukolle oppi-
laita. Kysymyksessä ovat oppilaat, joilla on muita enemmän oppimisvaikeuksia tai joiden arvi-
oidaan olevan erityisen tuen tarpeessa. Ohjaajat arvioivat tämän ryhmän olevan noin 10–15 pro-
senttia ikäluokasta. Haastateltujen ohjaajien mukaan ohjaustarvetta ovat lisänneet koulutusjär-
jestelmän muutokset, tutkintorakenteen ja ammattikuvien muuttuminen ja monimutkaistuminen, 
opetuksen valinnaisuudet ja inkluusioratkaisut sekä oppilaiden kasvuun ja oppimiseen liittyvät 
vaikeudet. Moni opinto-ohjaaja kantoi huolta siitä, ettei kaikkien oppilaiden henkilökohtaiseen 
ohjaukseen ja nimenomaan koulutus- ja uraohjaukseen ole enää riittävästi aikaa.  

Hyvän opinto-ohjauksen kriteereissä tai perusopetuksen laatukriteereissä ei oteta kantaa näi-
hin ohjaustyön suuntaamista koskeviin kysymyksiin, vaan opinto-ohjaajat joutuvat tekemään 
valintoja kokemuksensa ja ammattitaitonsa pohjalta. Moni ohjaaja lähtee siitä, että kaikkia oppi-
laita tulisi ohjata myös henkilökohtaisesti. Tämä taas lisää ohjaajan kuormitusta ohjattavien 
määrän ja tarpeiden lisääntyessä.  

Suurin osa opinto-ohjaajista pitää ohjattavien määrän normatiivista rajaamista tarpeellisena. 
Ohjauksen kohdentamista tai suuntaamista koskeviin ratkaisuihin ei kuitenkaan toivota sen 
enempää suosituksia kuin opetussuunnitelman perusteiden mukaisia linjauksiakaan. Ohjaajan 
professionaalista tilaa halutaan varjella, vaikka arkisessa työssä koetaankin aika ajoin riittämät-
tömyyttä. 

3.1.2 Paikallinen ohjauksellinen yhteistyö ja ohjausverkosto 

Tässä yhteydessä tarkastellaan ohjaustyötä tekevien organisaatioiden keskinäistä eli organisaati-
on näkökulmasta katsoen niiden ulkoista yhteistyötä. Nuorten parissa toimivien ja nuorten pal-
veluita tuottavien viranomaisten tulisi myös käytännössä voida tehdä tiivistä yhteistyötä paikka-
kuntansa nuorten siirtymien tukemiseksi40. Oppilaitoksissa, nuorisotoimessa ja TE-toimistoissa 
tehdään ohjauspalveluissa ja niiden kehittämisessä enemmän tai vähemmän sisäistä yhteistyötä. 
Siihen liittyviä edellytyksiä ja tarpeita ei tässä tarkastella. Kuviossa 2 on esitetty paikallisen yh-
teistyön verkosto ohjattavan näkökulmasta. 

 
 

                                                      
39 Vuorinen, Nissinen & Sweet: Oppilaiden urasuunnittelutaidot. 
40 Nuoret miehet työelämään. Mitä palveluja ja toimenpiteitä tarvitaan TE-toimistoissa (Työ- ja elinkei-
noministeriön julkaisuja 34/2009). 
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KUVIO 2. Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut elämän eri tilanteissa. Lähde: Elinikäisen ohjauksen kehittämisen 

strategiset tavoitteet (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15). 

Paikallisia yhteistyömuotoja on vaikea selvittää, koska niistä ei yleensä ole laadittu kuvausta tai 
kuvaukset ovat hyvin hajallaan yksittäisten viranhaltijoiden arkistoissa. Kunnissa tai alueilla ei 
ole laadittu listauksia tai koosteita käytössä olevista yhteistyömuodoista. Osaselitys tähän on se, 
että käytäntöjen on arveltu säilyvän eräänlaisen perimätiedon varassa. Toisaalta selityksenä voi 
olla se, että yhteistyömuotoja kehitellään ja kokeillaan kaiken aikaa, jolloin mahdollinen listaus 
tai kuvaus vanhenisi nopeasti tai sitä pitäisi kaiken aikaa päivittää. Valtakunnallisissa ja paikal-
lisissa kehittämishankkeissa kokeillaan uudentyyppisiä yhteistyömuotoja, ja joskus elvytetään jo 
käytöstä poistettujakin toimintamuotoja uusin termein. 

Kunnissa on tehty vaihtelevasti ohjaussuunnitelmia. Ne koskevat suuressa osassa tiettyä oppi-
laitosta tai koulutusastetta, ja niissä määritellään yleensä ohjausvastuita ja yhteistyömuotoja op-
pilaitoksen sisällä. Kuntakohtaiset tai alueelliset ohjaussuunnitelmat, joissa käsiteltäisiin ohja-
uspalveluiden tuottajien työnjakoa, vastuita tai yhteisesti tuotettuja palveluita, ovat melko har-
vinaisia. Mahdolliset alueelliset suunnitelmat ovat yleensä periaatelinjauksia tai ilmauksia osa-
puolten yhteistyöhalukkuudesta. Konkreettisia yhteistyömuotoja niissä on kuvattu hyvin niukas-
ti. 

Kunnissa ja TE-toimistoissa tehdyissä haastatteluissa ilmaistiin usein tyytyväisyys olemassa 
oleviin yhteistyömuotoihin. Opinto-ohjaajat ovat tehneet jo pitkään oppilaitosten välistä yhteis-
työtä esimerkiksi perusasteen ja toisen asteen nivelvaiheissa, ja opinto-ohjaajilla voi lisäksi olla 
paikallisia (kunta- tai alueellisia) yhteistyöryhmiä, jotka kokoontuvat muutaman kerran vuodes-
sa. Perusasteella ja erityisesti lukioilla on vakiintuneita vierailumuotoja esimerkiksi korkea-
asteen oppilaitoksiin tai sovittuja opiskelijavierailuja kouluihin. Nuorisotyöntekijät voivat tehdä 
yhteistyötä esimerkiksi perusasteen koulujen kanssa. Joillakin paikkakunnilla nuorisotyöntekijät 
toimivat myös kouluissa oppilashuollon tukena. Etsivä nuorisotyö on lisännyt nuorisotyönteki-
jöiden ja opinto-ohjaajien yhteydenpitoa erityisesti nivelvaiheen jälkiseurannassa ja ilman opis-
kelupaikkaa jääneiden tai opintonsa keskeyttäneiden nuorten seurannassa. Yhteisissä neuvotte-
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luissa on pyritty kuvaamaan osapuolten roolit ja tarkentamaan ohjaustoiminnan periaatteita ja 
menettelytapoja. Haastateltujen opetustoimen ja nuorisotoimen edustajien mukaan yhteistyön 
kenttä on muuttuvainen, ja etenkin pienillä paikkakunnilla yhteistyöstä voidaan sopia uudestaan 
joustavasti. 

Yhteistyötä on tehty myös kuntien opetustoimen ja työpajojen kesken. Erityisesti toisen asteen 
ammatilliset oppilaitokset ovat saattaneet sopia järjestelyistä ja menettelytavoista, joilla opiske-
lija voidaan ohjata esimerkiksi suorittamaan opintoja tilapäisesti työpajalla. On myös kuntia, 
joissa työpajat on kytketty ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän yhteyteen. 

Myös TE-toimistojen kanssa voi olla pitkään jatkuneita yhteydenpidon muotoja. Kunnissa 
tehtyjen haastatteluiden perusteella näyttää siltä, että osa toimintamuodoista, esimerkiksi vierai-
lut kouluihin tai TE-toimistoihin, on kadonnut tai harventunut. Kouluissa ja oppilaitoksissa ar-
vioidaan TE-toimistojen resurssien vähentyneen siinä määrin, ettei säännölliseen yhteydenpi-
toon tai ammatinvalinnan ohjausta tarvitsevien nuorten tukeen enää ole mahdollisuuksia aina-
kaan samassa mitassa kuin ennen. Organisaatiouudistus ja niin sanotun monipalvelumallin ke-
hittäminen ovat kuntien opetustoimen arvion mukaan merkinneet myös sitä, että yhteydenpito 
on vaikeutunut niin asiantuntijoiden kesken kuin asiakkaidenkin palveluissa. Haastatellut opin-
to-ohjaajat korostivat sitä, että nuoret tarvitsevat henkilökohtaista vuorovaikutusta ja keskuste-
lua, eivätkä verkkopalvelut täytä kaikkien tarpeita. Koulutusohjaajien katoamista ja ammatinva-
linnanohjaajien vähenemistä pidettiin ongelmina yhteistyön näkökulmasta. 

TE-toimistoissa myönnetään, että edellytykset yhteydenpitoon alueen kaikkien koulujen ja 
oppilaitosten kanssa ovat heikentyneet. Samalla korostettiin kuitenkin, että tarvittavaan yhteis-
työhön on aina valmiudet ja että yhteistyötä (tietojen vaihtoa, verkostotapaamisia ja yksittäisten 
asiakkaiden tilanteen selvittelyä) tehdään monipuolisesti. Toisaalta arvioitiin, että tarvittaessa 
henkilökohtaista ohjausta pystytään edelleen järjestämään, joskin jonotusajat ovat pidentyneet. 
Yhteistyön kannalta ongelmia ovat myös kuntien vaihtelevat ohjauskäytännöt sekä tilapäisten 
tai hankerahoituksella toimivien palvelumuotojen suuri määrä ja kirjavuus. Joissakin kunnissa 
käynnistetään kaiken aikaa uusia palvelukokeiluja tai kehittämishankkeita niin, ettei ole mah-
dollista osallistua niihin kaikkiin tai edes seurata niitä. Työhallinnossa toimivat odottavat kunti-
en kehittämishankkeilta ja toivottavilta yhteistyömuodoilta enemmän suunnitelmallisuutta ja 
koordinointia.   

Kuntien sivistystoimen, oppilaitosten ja TE-toimistojen keskinäinen yhteistyö ei ole perustu-
nut varsinaisiin sopimuksiin, vaikka sopimuksellista yhteistyötä on valtakunnallisissa ohjauksen 
kehittämishankkeissa jo pitkään pidetty tavoiteltavana; työ- ja elinkeinoministeriön mukaan tu-
lee sopia muun muassa vastuista, jotka koskevat nuorten ohjausta peruskoulun jälkeisenä aika-
na41. Monet haastateltavat arvioivat, ettei muodollisiin sopimuksiin ole tarvetta, koska ohjaus-
työtä tekevät tuntevat toisensa ja voivat keskenään sopia tarvittavista toimintamuodoista. Yh-
teistyö on usein luonteeltaan tietojen vaihtoa tai sopimista yksittäisen oppilaan tai asiakkaan 
tarvitsemista tukitoimista. Tilanne tulkittiin näin erityisesti pienemmissä kunnissa. Samassa 
haastattelussa saatettiin kuitenkin esittää arvioita siitä, etteivät osapuolet tunne toistensa uusia 
linjauksia, kehittämishankkeita tai ratkaisujen perusteita. 

Yhteistyömuodot perustuvat yleensä ohjaustyötä tekevien keskenään vuosien kuluessa sopi-
miin menettelyihin, joiden jatkuvuus on perustunut vakiintuneeseen yhteydenpitoon ja joita 
koskeva tieto siirtyy organisaatioissa työhön perehdyttämisen yhteydessä. Osapuolet ovat pyr-
kineet tiedottamaan toisilleen ohjauskäytännöissä ja palveluissa tapahtuvista muutoksista, mutta 
näyttää siltä, ettei tieto aina ole tavoittanut kaikkia toimijoita. Kuntien sivistystoimesta ja oppi-
laitoksista esitettiin kritiikkiä siitä, että TE-toimistojen palveluiden saatavuutta tai perinteisiä 
yhteydenpitomuotoja koskevat päätökset ja muutokset tapahtuivat osin ennakoimattomasti. Jot-
kut toimintamuodot saattoivat myös vähitellen kuihtua pois. Työ- ja elinkeinoministeriössä kat-

                                                      
41 Nuoret miehet työelämään. Mitä palveluja ja toimenpiteitä tarvitaan TE-toimistoissa (Työ- ja elinkei-
noministeriön julkaisuja 34/2009). 
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sottiin muutosten tapahtuneen hallitusti ja yhteistyökumppaneita informoiden. Kehitystä koske-
vat tulkinnalliset erot olivat joka tapauksessa vaikuttaneet tilanteeseen niin, että opinto-ohjaajat 
olivat joissakin tapauksissa jättäneet pyytämättä TE-toimiston ohjauspalveluita oppilailleen. 
Tämä taas vähensi osapuolten perusluottamusta yhteistyön jatkuvuuteen ja ennakoitavuuteen. 

Työhallinnon haastatteluissa tuli esiin se seikka, että ohjauksen voimavarojen väheneminen 
sekä työvoimapalveluita koskevan lain ja organisaation muutokset olivat heikentäneet yhteis-
työn edellytyksiä. Esimerkiksi koulutusohjaajien poistuminen ja nuorten ohjaajien vähentymi-
nen olivat vaikuttaneet palveluiden saatavuuteen ja myös mahdollisuuksiin sopia yhteistyöstä 
palveluissa. Joissakin kunnissa tulkittiin, että työhallinto oli viime vuosina jopa vetäytynyt jois-
takin perustetuista tai suunnitelluista yhteistyöryhmistä. 

Paikallisen yhteistyön kehitysvaihetta kuvaa hyvin se, että lähes kaikissa haastatteluissa yh-
teistyön arveltiin vievän varsin paljon muutoinkin niukkoja resursseja. Yhteydenpito, erilaisten 
verkostoryhmien tapaamiset ja viestintä kuormittavat osapuolia ja usein tiettyjä viranhaltijoita. 
Yhteistyö ei siis tuonut uusia tai tehokkaampia toimintatapoja vaan lähinnä lisävelvoitteita. 
Niukkenevan resurssikehityksen vallitessakaan ei yhteistyössä ole päästy sellaiseen vaiheeseen, 
jossa voitaisiin koota toimenpiteitä kaikkein keskeisimpien kohteiden tai tarpeiden mukaisesti. 
Motivaatio yhteistyön lisäämiseen vahvistuu usein vasta sitten, kun saadaan konkreettisia ko-
kemuksia työn tuloksellisuuden lisääntymisestä. Nykyisessä kehitysvaiheessa yhteistyön edelly-
tykset voivat heikentyä, ellei yhteistyön seuraavaan kehitysaskeleeseen uskalleta panostaa myös 
lisäresursseja. 

Ohjauksellisen yhteistyön tavoiteltavana muotona pidettiin kevyttä ja kehittyvää verkostoa, 
jossa yhteydenpidon ja tiedonvaihdon käytännöt ovat joustavia ja muuttuvat tarpeen ja tilanteen 
mukaan. Tällaisessa verkostossa systemaattinen tai muodollinen roolien ja menettelytapojen 
määrittely tai yhteistä ponnistelua vaativien toimenpiteiden listaus eivät välttämättä tunnu tar-
peellisilta. 

Tarkastushavaintojen ja myös aiempien arvioiden (työryhmäraporttien) mukaan yhteistyö-
muotojen hajaantuminen ja verkostojen tavoitteellinen johtaminen on muodostunut ongelmaksi. 
Etenkin suurissa kaupungeissa ohjausta tekevien on vaikea hahmottaa ohjauspalveluiden kirjoa 
ja niihin liittyviä yhteistyön muotoja. Toimijat saattoivat muistaa eri tavoin voimassa olevat 
käytännöt tai kokeilujen synnyttämien toimintamallien voimassaolon tai jatkuvuuden. Millään 
toimijalla ei ollut myöskään kokonaisvastuuta yhteistyön nykytilan arvioinnista ja tarvittavien 
kehittämistoimien valmistelusta, vaikka yhteistyön kehittämistoimia oli käynnistetty runsaasti. 

Paikallista yhteistyötä on kehitetty valtakunnallisten kehittämishankkeiden yhteydessä, vaikka 
kunnat ja oppilaitokset ovatkin osallistuneet niihin vaihtelevasti. Keskeisimpiä valtakunnallisia 
kehittämishankkeita on esitelty lähemmin luvussa 3.2. 

Yhteistyötarve 

Yhteistyömuotoja tai valmiuksia koskeva kritiikki on osittain lähtöisin osapuolten omassa työs-
sään kohtaamasta kuormituksesta tai arvioitujen ohjaustarpeiden kasvusta. Ohjauspalveluiden 
tuottajat eivät toisaalta osanneet nimetä konkreettisia palveluita tai yhteistyömuotoja, joita puut-
teiden korjaamiseksi tarvittaisiin. 

Suurin osa haastatelluista piti tärkeänä ohjaajien keskinäisen yhteistyön tiivistämistä. Sitä vas-
toin hyvin harva osasi nimetä konkreettisia ongelmia, jotka voitaisiin ratkaista paremmalla yh-
teistyöllä, tai selviä vajeita tai aukkoja palveluissa, jotka voitaisiin täyttää yhteistyöllä. Yhteis-
työ näyttäytyy tällöin vaikeasti hahmottuvana tarpeena lisätä yhteydenpitoa ja rakentaa verkos-
toja. Haastatellut ohjaustyön ammattilaiset eivät yleensä kyenneet kuvaamaan tarvittavia uusia 
yhteistyön muotoja saati niiden edellyttämää uudenlaista työnjakoa tai palveluiden yhteistä tuot-
tamista. Tämä voi osaltaan selittää uusien yhteistyömuotojen syntymisen hitautta tai sitä, että 
kehittämishankkeissa syntyneet muodot ovat ajan myötä saattaneet kuihtua pois. 
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Yhtenä edellytyksenä yhteistyön kehittymiselle voidaan pitää sitä, että osapuolilla on selvä 
käsitys oman kuntansa tai alueensa ohjauspalveluiden tuottajista, niiden käytössä olevista ohja-
uksen voimavaroista, kunkin toimijan palveluiden sisällöstä ja eri palveluiden sisällöllisistä tai 
asiakasprosessien mukaisista kytkennöistä. Tarkastusaineiston perusteella voi arvioida, ettei ai-
nakaan kunnilla ole kovin tarkkaa käsitystä alueensa ohjauspalveluiden tilasta. Suurin osa kyse-
lyyn vastanneista opetustoimen edustajista ei osannut listata kaikkia ohjauspalveluiden tuottajia 
eikä varsinkaan niiden resursseja. Muutamissa kunnissa tehtiin tarkastuksen yhteydessä suuri 
työ ohjaustoimijoita ja palveluita koskevan tiedon keräämiseksi. Kysymys osoittautui monille 
vastaajille hyvin työlääksi, eikä kattavan kuvauksen laatimista pelkästään tarkastusta varten kat-
sottu tarpeelliseksi. 

Kunnissa ei myöskään ole laadittu kuvauksia kunnan tai alueen ohjaajista ja palveluiden ko-
konaisuudesta. Aikuisohjauksen kehittämisohjelmassa42 ja sen paikallisissa Opin 
Ovi -hankkeissa yhtenä kehittämiskohteena olivat alueelliset ohjausstrategiat. Niissä on par-
haimmillaan edetty siihen, että strategian yhteydessä on laadittu esimerkiksi opas aikuiskoulu-
tukseen ja neuvontapalveluihin43. Opin Ovi -hankkeissa laadittiin muun muassa visuaalisia ku-
vauksia rinnakkain tehtävistä hankkeista ja niiden kytkennöistä, mutta niissäkään ei paria poik-
keusta lukuun ottamatta ole syntynyt kattavia kuvauksia ohjauspalveluiden tuottajista, voimava-
roista tai asiakkaiden erityyppisten tarpeiden mukaisista palveluprosesseista. Joissakin tarkas-
tuksen tietolähteenä olleissa kunnissa myönnettiin, että kokonaisuuden kuvaus niin palveluiden 
kuin voimavarojen osalta olisi tarpeen, jotta paikallista yhteistyötä ja verkoston kokoamista voi-
taisiin suunnitella systemaattisesti. 

Yhteistyöverkostojen kehittämisen yhtenä esteenä nähtiin se, että eri toimijat ovat määritelleet 
ohjauksen käsitteen eri tavoin. Suurempi ongelma on kuitenkin se, että ohjauksen sisältö on var-
sin väljä tai laaja ja voi vaihdella tilanteen, näkökulman ja arvioijan mukaan. Ohjaustoiminta 
voidaan joissakin yhteyksissä kuvata hyvin laajana, jolloin siihen sisältyvät opetus- ja työhallin-
non ohjauspalveluiden lisäksi koko nuorisotyö, joukko sosiaali- ja terveyspalveluita (erityisesti 
kuntoutus), järjestöjen harrastus- ja vapaaehtoistyö, työhön ohjaus jne. Kapeammin tarkasteltu-
na yhteistyötarve ulottuu vain perusasteen ja toisen asteen nivelvaiheessa tehtävään opinto-
ohjaajien ja mahdollisesti etsivien nuorisotyöntekijöiden keskinäiseen tiedonvaihtoon ja sovit-
tuun työnjakoon esimerkiksi yhteishaun varmistamisessa. 

Yhteistyön kehittämisen ongelmaksi saattaa muodostua kysymys siitä, miten laajana yhteis-
työtarve ja sen mukaan koottava ohjausverkosto nähdään. Jos päätavoitteena nähdään syrjäyty-
misen ehkäisy, pidetään toivottuna, että verkostoon voidaan koota kaikki nuorten tukipalvelut 
sosiaali- ja terveyspalveluita ja Kansaneläkelaitoksen tarjoamia palveluita myöten. Jos taas ta-
voitteena on ammatti- ja koulutusuran edellytysten ja valintojen tukeminen, voi riittää se, että 
verkostoon saadaan mukaan kaikki varsinaisia ohjauspalveluita tuottavat. Tämäkin koordinoin-
titarve voidaan ymmärtää suppeampana, jolloin yhteistyö koskisi ennen kaikkea perusasteen ja 
toisen asteen oppilaitoksia sekä esimerkiksi työhallintoa. Ohjausverkostoon voidaan lisäksi kat-
soa kuuluviksi korkea-asteen oppilaitosten opinto-ohjaus, etsivä nuorisotyö, työpajat, keskei-
simmät kansalaisjärjestöt sekä mahdollisesti myös yrittäjäjärjestöt.  

Paikallisella tasolla ei kuitenkaan ole muodostunut kuvaa siitä, millainen verkosto olisi kaik-
kein tavoiteltavin. Tähän vaikuttaa muun muassa se, että keskushallinto viestii monen eri poli-
tiikkalinjauksen tai säädöksen mukaisesti. Nuorisolain ja Lasten ja nuorten kehittämisohjel-
man44 toteutus edellyttää määrätynlaisia verkostoja, samoin kuin nuorisotakuu erilaisine ohjel-
mineen45. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien tekeminen tai elinikäisen ohjauksen lin-

                                                      
42 Valtakunnallinen kehittämisohjelma ”Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskelun tieto-, neuvon-
ta- ja ohjauspalveluihin”. 
43 Esimerkiksi Päijät-Hämeen aikuiskoulutus- ja ohjauspalveluopas. 
44 Ks. lähemmin luku 3.2. 
45 Vrt. Nuorten aikuisten osaamisohjelma, ks. lähemmin luku 3.2. 
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jaukset luovat lisäksi oman kehikkonsa paikallisen yhteistyöverkoston rakentamiselle. Monet 
nuorten työllistymistä tukevat ohjelmat tai hankkeet edellyttävät eri toimijoiden välistä yhteis-
työtä, kun taas monet ohjauspalveluita suoraan tai välillisesti kehittävät valtakunnalliset hank-
keet edellyttävät omanlaistaan yhteistyöverkostoa. Vaikka kunnat näyttävät suhtautuvan linja-
uksiin ja tavoitteisiin arkisen pragmaattisesti esimerkiksi pyrkimällä kokoamaan tarvittavia yh-
teistyöryhmiä, on tavoitteiden ja linjausten moninaisuus omiaan aiheuttamaan epätietoisuutta 
paikallisesti. 

Paikallista yhteistyötä kehitettäessä tulee myös eteen kysymys siitä, mikä olisi maantieteelli-
sesti tarkoituksenmukaisin yhteistyöverkoston kokonaisuus. Varsinkin suuremmissa kunnissa 
tuntuu luontevalta ja myös riittävän haasteelliselta rakentaa kuntatason yhteistyötä. Etenkin suu-
remmissa kaupunkikunnissa hallintokunnat ovat suuria ja myös eriytyneitä, ja kouluja ja oppi-
laitoksia on paljon. Monet keskeiset ohjaajat toimivat kuitenkin aluetasolla. TE-toimistoja on 
koottu alueellisesti yhteen niin, että niiden maantieteellinen toiminta-alue vastaa ELY-keskusten 
toimivallan aluetta. Ammattioppilaitosten ylläpitäjät muodostuvat yleensä monista kunnista, ja 
kuntayhteistyö määräytyy historiallisten yhteistyösuhteiden perusteella eikä välttämättä vastaa 
esimerkiksi TE-toimiston hallintoaluetta. Kunnat ovat lisäksi saattaneet rakentaa esimerkiksi et-
sivää nuorisotyötä tai työpajoja varten omat yhteistyöverkostonsa ja -elimensä. 

Tilannetta voi luonnollisesti helpottaa se, että kehittämishankkeissa on vallinnut ajatus alhaal-
ta ylös rakentuvasta kehittämistyöstä. Hankkeiden valtakunnalliset tavoitteet ja kehikot ovat 
usein olleet väljiä, mikä on jättänyt paljon tilaa paikalliselle ideoinnille ja ratkaisuille. Kehittä-
mishankkeiden tuloksena on nuorten TNO-palveluihin syntynyt itse asiassa varsin kirjava koko-
elma erilaisia yhteistyöverkostoja ja tukipalveluita.   

Verkosto on osuva nimi sellaisille yhteistyön muodoille, jotka perustuvat ohjauspalveluiden 
tuottajien työssään tarvitsemiin yhteydenpidon, tiedonvaihdon ja pieneltä osin myös yhteisen 
tekemisen muotoihin. Verkosto-käsite korostaa toimijoiden vapaaehtoisuutta, kunkin omia yh-
teistyötarpeita sekä joustavia, epämuodollisia yhteydenpidon muotoja. Verkostoon osallistutaan 
osin tilanteen ja olosuhteiden mukaan, ja siitä voidaan myös irtautua joustavasti, jos yhteistyö ei 
tunnu tarpeeksi hyödylliseltä. Tämänkaltainen toimintatapa antaa tilaa myös professioiden it-
sesäätelylle ja keinojen vapaalle valinnalle. Koska verkostot ovat joustavia ja muuttuvia, ei yh-
teistyötä ole tarpeen muodollistaa esimerkiksi yhteistyösopimusten keinoin; sopimukset voidaan 
päinvastoin kokea joissakin tapauksissa jopa tilannekohtaista yhteistyötä suitseviksi tai rajoitta-
viksi. 

Osa haastateltavista koki tarpeelliseksi täsmentää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja työnja-
koa suunnitelmalla tai sopimuksella, joka koskisi toimijoiden vastuita ja yksityiskohtaisempia 
palvelusisältöjä. Näin voitaisiin taata yhteistyön jatkuvuus ja riippumattomuus yksittäisten vi-
ranhaltijoiden vaihtumisesta huolimatta. Sopimus tekisi lisäksi mahdolliseksi kertoa ulkopuoli-
sille toimijoille sekä opiskelijoille ja muille asiakkaille ohjaajien tehtävistä ja saatavissa olevien 
palveluiden sisällöstä. Ohjauspalveluiden suunnitelmallisuuden kehittäminen saa tukea valta-
kunnallisista selvityksistä, joissa on kannustettu koulutuksen järjestäjiä tehostamaan muun mu-
assa opiskelijahuollon suunnittelua sekä strategisesti että opetussuunnitelmien avulla: koulutuk-
sen järjestäjien tulisi koota hajallaan olevat ohjeet ja suunnitelmat yhtenäisiksi hyvinvointisuun-
nitelmiksi46, joissa on osansa myös ohjauksella. Samassa yhteydessä viitataan jälleen eri hallin-
nonalojen välisen yhteistyön kehittämiseen. 

Verkostojen heikkoutena pidettiin sitä, ettei toiminnan johtamista ja voimavarojen varmista-
mista välttämättä ollut määritelty kenenkään tehtäväksi. Epämuodolliset verkostot ovat haavoit-
tuvia esimerkiksi silloin, kun kunkin organisaation voimavarat ovat vähenemässä, jolloin kasvaa 
paine keskittyä työskentelyyn oman organisaation sisällä. Niin opinto-ohjaajat kuin työhallin-
non ohjauksesta vastaavatkin pitivät ongelmallisena sitä, ettei yhteistyöhön ja kontaktointiin ol-

                                                      
46 Hyvää vointia. Opiskelijahuollon toteutuminen, sen käytännöt ja kehittäminen toisen asteen ammatilli-
sessa peruskoulutuksessa (Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 2010:49) 
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lut varattu riittävästi mahdollisuuksia, sillä oman toimenkuvan mukaisten tehtävien hoito vei 
kaiken ajan. Moni pelkäsi myös sitä, että yhteistyötarpeita ilmenee niin monelta eri suunnalta, 
ettei niihin kaikkiin ole mahdollista vastata. Väljässä yhteistyöverkostossa näytti olevan vaikea 
priorisoida yhteistyötarpeita ja -muotoja. 

Monien haastateltavien mukaan yhteistyö perustui viranhaltijatason yhteistoimintaan eikä 
välttämättä organisaatioiden välisiin sopimuksiin tai organisaatioiden johdon päätöksiin tarvit-
tavista yhteistyömuodoista. Esimerkiksi opinto-ohjaajat olivat pyrkineet luomaan kontaktiverk-
koja sellaisiin oman alueensa asiantuntijoihin, joista he uskoivat voivan olla hyötyä opintojen 
ohjauksen käytännön toteutuksessa ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tukemisessa. Osa 
kontakteista oli vähitellen vakiintunut, ja tieto eri tahoilta saatavissa olevista palveluista ja yh-
teydenpidon käytännöistä levisi ja osin periytyi myös muille opinto-ohjaajille. Jonkin verran oli 
syntynyt myös institutionaalisempia yhteistyön muotoja, kuten opinto-ohjaajien omat säännölli-
set tapaamiset.  

Paikallisia ratkaisuja on kehitetty myös nuorten työllistämishankkeissa, nuorisotyön kehittä-
mishankkeissa – mukaan lukien Lasten ja nuorten kehittämisohjelman toimeenpanoa varten ra-
hoitetut hankkeet – sekä kuntouttavan työtoiminnan ja työpajatoiminnan kehittämisen yhteydes-
sä. Osa toimintamuodoista on jäänyt pysyviksi, mutta osa on kuihtunut ja osalla jatkuminen on 
vuosittaisen erillisrahoituksen varassa. Etsivää nuorisotyötä on viime vuosina kehitetty paljon, 
ja sen myötä on syntynyt yhteistyökäytäntöjä kuntien opetustoimen, ammattiopistojen, nuoriso-
työn ja TE-toimistojen välille. Kuntahaastatteluiden perusteella näyttää siltä, että nykyiset vi-
ranhaltijat tuntevat melko hyvin sovitut yhteistyön menettelytavat, muun muassa sen, kenen 
vastuulla nuori missäkin tilanteessa on, miten jatko-ohjataan eteenpäin ja miten tietoja tuen tar-
peesta vaihdetaan yhteistyökumppanien kesken. On kuitenkin epäselvyyttä siitä, missä määrin 
sovitut käytännöt on kirjattu yksiköiden toimintasuunnitelmiin, työjärjestyksiin tai vastaaviin 
asiakirjoihin, jotta niiden pysyvyys arkisen asiakastyön paineissa voidaan taata. 
 
Nuorten neuvonta- ja yhteispalvelupisteet 

Monissa kunnissa on kehitetty eräänlaista yhteispalvelupisteratkaisua, jossa keskiössä on esi-
merkiksi nuorisotalo tai vastaava, jonka yhteyteen on koottu monenlaisia ohjauspalveluita. Tar-
koituksena on, että palvelupiste toimii matalan kynnyksen periaatteella, ilman ajanvarausta. 
Nuorisotoimen nuorisotyöntekijät ja ohjaajat kantavat usein vastuun palvelupisteen toiminnasta 
ja asiakkaiden vastaanotosta sekä ensivaiheen ohjauksesta. Samassa tilassa voi työskennellä 
myös sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöitä, esimerkiksi terveydenhoitaja ja sosiaaliohjaa-
ja, sekä TE-toimiston työvoimaohjaaja ja ammatinvalintapsykologi. Näille on yleensä sovittu 
tietyt vastaanottoajat, mutta ohjaustyöntekijä sopii tarvittaessa jatkotoimista muiden työnteki-
jöiden kanssa.  

Tällaisella mallilla toimii esimerkiksi Oulun Byströmin talo. Opinto-ohjaajat osallistuvat työ-
hön vastailemalla nuorten kysymyksiin toimintaan kytketyn verkkopalvelun (NettiNappi) kaut-
ta. Tällä hetkellä tavoitteena on sopia myös opinto-ohjaajien päivystysajoista talon tiloissa. Vas-
taavanlaisia ohjausratkaisuja ovat muun muassa Olkkari Mikkelissä, Nuorten talo Tampereella 
ja Ohjaamo Turussa. Toiminnan perusta ja pääpaino on nuorten neuvonnassa, syrjäytymisen eh-
käisyssä sekä varhaisessa ja monipuolisessa tuessa.  

Joissakin tapauksissa, esimerkiksi Vantaan Petra-mallissa, lähtökohtana tai tavoitteena on sel-
vemmin nuorten työllistäminen. Siinäkin on käytössä fyysinen matalan kynnyksen palvelupiste 
Nuorten ohjaus- ja tukikeskus Kipinä, joka toimii suurelta osin samalla periaatteella kuin yh-
teispalvelupisteet muissakin kunnissa. Petra-hankkeen keskeisin toimintamuoto ovat kuitenkin 
nuorten henkilökohtaiset palveluohjaajat (yhteensä 11 henkilöä), jotka tukevat tarkoituksenmu-
kaisen palvelun, tarvittavan tuen sekä työpaikan löytymisessä. 

Yhteispalvelupisteet kokoavat yhteen eri palveluiden tuottajia, ja yhteisiä nimittäjiä ovat fyy-
sinen tila, verkkopalvelu ja palveluohjaajat, joiden tehtävänä on eräänlaisen helpdesk-palvelun 
tarjoaminen. Ratkaisut ja työtavat voivat poiketa toisistaan painotuksiltaan esimerkiksi sen mu-
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kaan, onko päätoimijana tai organisaattorina kunnan nuorisotoimi, sosiaali- ja terveystoimi, ope-
tustoimi, koulutuskuntayhtymän ammattiopisto vai työhallinto.  

Eniten kuvatunlaisia nuorten palvelupisteitä on koottu nuorisotoimen yhteyteen. Lähtökohtana 
on voinut olla nuorisotiedotuksen ja nuorisotalotoiminnan laajentaminen tai nuorisolain edellyt-
tämän palveluverkoston kokoaminen. Perinteiset ohjauspalvelut, kuten ammatinvalinnan ohjaus 
ja työhallinnon uraohjaus ja jossakin määrin myös opinto-ohjaus, kootaan niissä samaan tilaan. 
Malleissa korostetaan sitä, etteivät yhteispalvelupisteet korvaa muita peruspalveluita vaan täy-
dentävät niitä eli muodostavat tavallaan jonkinlaisen lisäpalvelun, joka kytkee yhteen muuta 
palveluvalikoimaa.  

Palvelupiste voi rakentua myös nuorten työllistämistavoitteen varaan. Työhallinto on vahvasti 
mukana Vantaan Petra-hankkeen lisäksi esimerkiksi Pohjois-Savon ohjaamohankkeessa. Vii-
meksi mainittu on koottu nimenomaan työhallinnon ohjauspalveluiden yhteyteen, ja uraohjauk-
seen osallistuvat toisen asteen ammattioppilaitosten opinto-ohjaajat on siinä ikään kuin ostettu 
uraohjauspalveluiden hankintoina. Lähtökohtana siinäkin on matalan kynnyksen palvelupiste, 
jossa voidaan rinnalla kulkien ohjata tarpeellisten lisäpalveluiden käyttöön. Pohjois-Savon 
hankkeessa ura-ohjauspalveluiden hankinta on arviointiraportin47 mukaan toiminut hyvin, mutta 
kuntahaastatteluissa esitettiin myös arvioita siitä, että työhallinto on omia ohjausresursseja su-
pistaessaan ja palveluiden hankintaa lisätessään tavallaan ulkoistanut osan uraohjauksesta. 

Yhteispalvelu voi rakentua vahvasti myös nuorten syrjäytymisen ehkäisyn ja elämänhallinnan 
tavoitteiden perustalle. Tällöin pyritään tiiviiseen moniammatilliseen toimintatapaan ja kokonai-
suuteen, joka ei kokoa ainoastaan perinteisiä ohjauspalveluita vaan laajemmin nuorten elämän-
hallintaa, asumista ja toimeentuloa sekä vapaa-ajanviettoa tukevia palveluita. Tällaista etsivää 
nuorisotyötä ja laajennettua sosiaalityötä ja ohjausta tehdään esimerkiksi Helsingin ja Espoon 
Vamos-hankkeessa. 

Siltaa ammatilliseen koulutukseen on rakennettu esimerkiksi avoimen ammattiopiston sovel-
lutuksin. Niissäkään ei ole kyse vain koulutuksesta vaan laajemmin syrjäytymisvaarassa olevien 
nuorten – eli ilman peruskoulun jälkeistä opiskelupaikkaa jääneiden tai toisen asteen opinnot 
kesken jättäneiden – moniammatillisesta tuesta. Sovellutuksia voi pitää laajempina kuin ammat-
tistarttia, jolla pyritään samoin ohjaamaan nuoria ammatillisiin perustutkintoihin. Ohjausverkos-
toja on kehitetty monessa eri vaiheessa ja monien eri viitekehysten mukaan. Esimerkiksi verkos-
toryhmiä on perustettu sosiaalihuoltolain mukaisena nuorten hyvinvointistrategian toimeenpa-
nona, nuorisolain mukaisina ohjaus- ja palveluverkostoina, nuorisotakuun toteutuksen yhteis-
työryhminä, oppilaitosten omiin tarpeisiinsa kehittämien ohjaajien verkostoina jne. 

Yhteistyön muodot ja osin myös ohjauspalvelut voivat vaihtua hankkeiden mukaan; etenkin 
isoissa kunnissa osapuolilla näyttää olevan vaikeuksia pysyä selvillä nuorille tarjottavista palve-
luvaihtoehdoista. Joidenkin haastatteluarvioiden mukaan nuorille on ainakin suuremmilla paik-
kakunnilla tarjolla paljon erilaisia tuen ja ohjauksen muotoja, mutta myös ohjaustyötä tekevien 
on vaikea hahmottaa ajantasaista palvelutarjontaa. Soveltuvan kanavan löytäminen voi olla 
myös nuorelle vaikeaa. Ongelmia voi ilmetä esimerkiksi nuoren muuttaessa paikkakunnalta toi-
selle, jolloin tarjolla olevien palveluiden valikoima tai niiden tuottajatahot ovat uudella paikka-
kunnalla erilaisia kuin aikaisemmassa kotikunnassa. 

Paikallisten ratkaisujen kirjo on pienempi ongelma kunnan tasolla, jos palveluista tiedottami-
nen kyetään hoitamaan tehokkaasti ja jos käytössä on helppokäyttöisiä karttoja, listauksia tai 
kuvauksia erilaisten ohjauspalveluiden sisällöstä sekä käyttäjistä tai ensisijaisesta kohderyhmäs-
tä ja lisäksi matalan kynnyksen palveluohjausta. Koko maan ohjauspalveluiden saatavuutta ja 
laatua arvioitaessa ongelmaksi muodostuvat kuitenkin kuntien mahdolliset erot ohjauksen saa-
tavuudessa ja laadussa. 

Ratkaisujen kirjoa on edesauttanut se, että kehittämistyössä on tyydytty pääosin rahoittamaan 
paikallista aloitteellisuutta ja kokeiluja. Valtakunnallisten ohjelmien tai hankkeiden lähtökohta-
                                                      
47 TK_Eval 2014. 
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na on ollut haastatteluissakin usein esitetty periaate siitä, että kaikki erilaiset ratkaisut voivat ol-
la tuloksellisia. Kun keskushallinnolta kuitenkin puuttuu tieto siitä, miten tuloksellisia erilaiset 
ratkaisut ovat, ratkaisujen moninaisuus hämärtää kuvaa ohjauksen tilasta ja mahdollisista puut-
teista esimerkiksi palveluiden saatavuudessa. Tutkimusten perusteella pidetään suositeltavana, 
että nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen velvoitteena olevaa tiedonkeruun ja tiedon hyödyn-
tämisen tehtävää tuetaan valtakunnallisella, tietoa koostavalla ja kokoavalla rakenteella48.  

Kunnissa ja erityisesti koulutoimessa arvostetaan keskushallinnon käynnistämiä valtakunnalli-
sia kehittämishankkeita. Eniten hyötyä niistä arvioivat saavansa kunnat, jotka itse osallistuivat 
määrättyyn hankkeeseen. Muutamien muidenkin hankkeiden raportteja oli ainakin selailtu, mut-
ta kuva niissä syntyneistä tuloksista ja hyvistä käytännöistä oli jäänyt varsin hataraksi. Yleinen 
arvio oli, että valtakunnallisten hankkeiden puutteena oli liian vähäinen informointi saaduista 
tuloksista tai onnistuneiden ratkaisujen levittäminen49. 

Keskushallinnon ohjauspalveluita koskevia linjauksia tunnettiin varsin heikosti. Muutenkin 
keskushallinnon strategia-asiakirjojen50 tai työryhmäraporttien tavoitelausumien katsottiin ole-
van melko etäällä paikallisista ohjauspalveluiden haasteista ja kohdatuista ongelmista. Kes-
kushallinnon linjauksista ei haastatteluiden perusteella saatu myöskään kovin paljon aineksia 
paikallisen yhteistyön järjestämiseen. Mallia tai ideoita oman kunnan ratkaisuihin haetaan muun 
muassa naapurikuntien tai muiden kuntien toteutustavoista. Niistä kuultiin ja saatiin aineistoa 
hieman satunnaisesti, usein valtakunnallisista seminaareista tai vastaavista tilaisuuksista.  

3.2 Valtakunnalliset toimet ohjauspalveluiden 
kehittämiseksi 

3.2.1 Ohjauksen nykytila ja kehittämisen tietopohja 

Ohjauksen nykytila 

Opintojen ohjauksen ja uraohjauksen yhteistyö on ollut paikallisella tasolla kehittämisen koh-
teena, mutta kuten edellä on ilmennyt, se on ollut pääosin sektorikohtaista ja hajanaista. Kehit-
tämistyön muotoja ovat olleet muun muassa valtakunnalliset kehittämissuunnitelmat, strategiat, 
linjaukset, työryhmät, pysyvät neuvottelukunnat sekä hankkeet. Niiden tuloksista on laadittu eri-
laisia selvityksiä, arviointeja ja tilastoja, joiden perusteella on annettu suosituksia. Annetuille 
suosituksille on ollut ominaista se, että ne ovat usein olleet lähinnä asetettujen tavoitteiden tois-
toa ja niissä on kertauksenomaisesti päädytty samoihin johtopäätöksiin muun muassa paikallis-
ten yhteistyötarpeiden merkityksen korostamisessa. Ongelmaksi näyttää muodostuneen se, että 
kehittämistyön tulokset ovat jääneet paikallisiksi eikä niiden levittämistä ole organisoitu valta-
kunnallisesti51. 

Tarkastuksessa kävi ilmi, että ohjauspalveluiden kattavuudessa ja järjestämistavoissa on run-
saasti sekä kunta- että koulukohtaista vaihtelua. Tarkastushavaintojen perusteella näyttää siltä, 
ettei ministeriöillä ole tavoitteellisia pyrkimyksiä eikä keinoja vaikuttaa kuntien ja oppilaitosten 
välisiin eroihin ohjauspalveluiden järjestämisessä. Ministeriöt ovat kannustaneet alueita ja kun-

                                                      
48 Sektoritutkimuksen neuvottelukunta 2011. 
49 Esimerkiksi Opetushallitus on avannut kaikille avoimen Hyvien käytäntöjen julkaisualustan, mutta 
alustalle tallennettujen käytäntöjen analysointi ja hyödyntäminen on lähinnä satunnaista. 
50 Muun muassa Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma KESU, ks. lähemmin luku 3.2. 
51 Tähän on kiinnittänyt huomiota myös eduskunnan tarkastusvaliokunta todetessaan mietinnössään, että 
nyt on löydettävä keinot, joilla uudenlaiset hyviksi havaitut ja vaikuttavat palvelumuodot levitetään valta-
kunnallisesti (Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö 1/2014). 
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tia kehittämään paikallisiin olosuhteisiin soveltuvia malleja ohjauspalveluiden järjestämiseksi ja 
kehittämiseksi, ja hyviksi havaituista käytännöistä on erilaisissa seminaareissa pyritty infor-
moimaan muita koulutuksen järjestäjiä, mutta vastuu kehittämistoimista on kuitenkin ollut kou-
lutuksen järjestäjillä. Ohjauspalvelut ovat tavoitteellisen valtakunnallisen kokonaisohjauksen 
puuttuessa kehittyneet varsin erilaisiksi ja eritasoisiksi eri puolilla maata. Alhaalta ylöspäin ta-
pahtuva kehittäminen on monessa suhteessa vahvuus, mutta se voi tarkastushavaintojen perus-
teella osaltaan lisätä koulutuksen järjestäjien välisiä eroja. 

Koulukohtaisessa opinto-ohjauksessa näyttää haastatteluhavaintojen perusteella korostuvan 
yksittäisten rehtorien ja opinto-ohjaajien rooli. Laadukkaan ohjauksen saatavuuteen vaikuttaa 
suuresti koulutuksen järjestäjän taloudellinen tilanne, mutta koulut poikkeavat toisistaan myös 
siinä, minkälainen asema opintojen ohjauksella oppilaitoksessa on ja miten merkitykselliseksi 
ohjaus koulussa koetaan. Opintojen ja ammatinvalinnan ohjauksessa on viimeisten vuosien ai-
kana korostettu moniammatillista yhteistyötä ja alueellisten ja paikallisten yhteistyöverkostojen 
kehittämistä. Tarkastushaastatteluissa esitettiin arvioita siitä, että ohjausta on tähän asti kehitetty 
liian oppilaitoskohtaisesti miettimättä ohjaustarvetta ja tehtävää kokonaisuutena tai jatkumona, 
joka ulottuu esikoulusta aikuisiän täydennyskoulutukseen ja ammatinvaihtoihin asti52. Ohjaus-
palvelut tulisi nähdä paitsi organisaatioiden sisäisenä myös alueellisena kokonaisuutena, jota tu-
lisi johtaa. 

Ohjauksellisen yhteistyön tarvetta on viestitty monissa työryhmäraporteissa ja strategioissa, 
mutta siitä saatavia konkreettisia hyötyjä tai yhteistyön malleja ei ole onnistuttu riittävästi yksi-
löimään. Paikallistason toimijat tekevät keskenään yhteistyötä muun muassa nuorisolain edellyt-
tämissä nuorten ohjaus- ja palveluverkostoissa, alueellisissa ELO-ryhmissä sekä muissa verkos-
toissa. Tarkastuksessa havaittiin, että harva kunta tai alue pystyi kuitenkaan kattavasti erittele-
mään paikallisesti tehtävän yhteistyön tavoitteita ja toimintamuotoja. 

Työhallinnossa on nuorisotakuun toimeenpanon myötä korostettu ohjauksen merkitystä. Sa-
maan aikaan edellytyksiä kehittää ohjauspalveluita on etenkin resurssien osalta vähennetty; työ-
hallinnon voimavarojen väheneminen on muutenkin ollut suuntauksena jo pidempään. Työhal-
linnon hiljattain toteutetussa organisaatiouudistuksessa ohjauspalvelut jakautuivat kolmelle eri 
palvelulinjalle, joista vastaa pääosin kolme työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys- ja yrittäjyys-
osaston yksikköä. Kukin TE-toimisto tekee itsenäisiä päätöksiä palveluiden organisoinnista. 
Uudistuksen yhteydessä poistuivat koulutusneuvojien ja nuorten neuvojien toimenkuvat.  

Erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön välisen yhteistyön 
katsottiin kuitenkin nuorisotakuun toteuttamisen myötä parantuneen. Myös sosiaali- ja terveys-
ministeriön merkitys yhteistyön kehittämisessä on jatkossa yhä keskeisempi. Ministeriöiden vä-
linen yhteistyö nähtiin alueilla nuorisotakuun toimeenpanosta huolimatta usein vähäisenä ja mi-
nisteriöiden toimet ohjauksen kehittämiseksi toisistaan irrallisina. Keskushallinnon linjaukset, 
ministeriöiden yhteistyö ja kehittämistyö jäävät kunnille usein etäisiksi, eikä niiden onnistunei-
suutta tai uudelleensuuntaamistarvetta osattu arvioida paikallisesti. Tarkastuksen paikallishaas-
tatteluissa kävi ilmi, ettei keskushallinnon linjauksia ja toimia ohjauksen kehittämiseksi juuri 
edes tunnettu. 

Opintojen ohjauksen ja uraohjauksen tila on kuitenkin kansainvälisesti arvioiden Suomessa 
tällä hetkellä hyvä. Ohjauspalveluidemme erityiseksi vahvuudeksi on mainittu opetukseen vah-
vasti integroitu ohjaus pedagogisena prosessina, jossa korostuu paitsi seuraavan koulutustason 
valinta myös urasuunnittelutaito: ohjauksen painopiste on suomalaisissa opetussuunnitelmissa 
urasuunnittelutaidoissa, ei ainoastaan seuraavan koulutustason valinnassa53. Julkisen päätöksen-
teon ja ohjauksen tavoitteiden yhdistäminen on kansainvälisissä ohjauksen arvioinneissa 
(OECD 2002/2004) nähty keskeisenä ohjauspalveluiden laatuun vaikuttavana tekijänä. 

                                                      
52 Opetussuunnitelmien perusteiden mukaan ohjaustoiminnan tulisi muodostaa jatkumo, jossa ohjauspal-
veluita olisi tarjolla esiopetuksesta työelämään saakka (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2007). 
53 Sweet, Nissinen & Vuorinen 2014. 
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KUVIO 3. Osallistuminen urasuunnitteluun ja urasuunnittelutaito (Lähde: Sweet, Nissinen & Vuorinen 2014).  

OECD:n vuonna 2002–2003 toteuttama arviointi osoitti kuitenkin, että jäsenmaiden hallitukset 
olivat pidättyväisiä ottamaan kantaa ohjausalan ammattilaisten koulutuksen laajuuteen ja sisäl-
töihin tai ohjaajakoulutuksen merkitykseen kansallisten koulutus- ja työvoimapoliittisten tavoit-
teiden toteutumisen näkökulmasta. Ohjaukselle ei ollut laadullisia minimivaatimuksia. OECD:n 
arvioinneista kävi lisäksi ilmi, että ohjauksen järjestämistä koskevan kansallisen päätöksenteon 
taustalla käytettävä tieto oli usein puutteellista. Hallitus- ja ministeriötasolla tulisi olla saatavilla 
luotettavaa tietoa, jonka avulla voidaan arvioida ohjauksen kansallista tilaa ja sen vastaavuutta 
kansallisen koulutus- ja työvoimapolitiikan tavoitteisiin.  

Myös ohjauspalveluita koskeva rahoitus nähtiin arvioinneissa kirjavana. Harvat ministeriöt 
pystyivät yksityiskohtaisesti ilmoittamaan, kuinka paljon ja miten julkisia varoja kohdennetaan 
uraohjauspalveluiden järjestämiseen. Arvioinneissa havaittiin myös, että opinto-ohjauksen re-
sursseissa on alueellisesti suurta vaihtelua, joka johtaa alueelliseen epätasaisuuteen ohjauksen 
saatavuudessa, laadussa ja riittävyydessä. Uraohjauspalvelut eivät muodostaneet kattavaa ja in-
tegroitunutta yhteistä palvelujärjestelmää vaan koostuivat usein irrallisista kouluissa, työhallin-
nossa, järjestöissä tai yksityisellä sektorilla toimivista osajärjestelmistä, joiden taustalla olivat 
niiden oma historia, lähtökohdat ja tavoitteet. Ohjausjärjestelmien laadun systemaattinen koko-
naisarviointi oli varsin vähäistä, ja palveluita koskevia laatustandardeja oli vain joillakin yksit-
täisillä tahoilla, mutta ei kattavasti. Olemassa olevat laatujärjestelmät olivat arviointien perus-
teella ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen perustuvia ja usein ainoastaan suuntaa antavia.54 

 

                                                      
54 OECD 2004 & Mäkinen 2008. 
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Kehittämisen tietopohja 

Ohjauspalveluiden kehittämistä vaikeuttaa merkittävästi se, ettei ohjaustoiminnan tuloksellisuu-
desta ole riittävästi tietoa. Tieto ohjaukseen käytetyistä resursseista sekä ohjauksen riittävyydes-
tä, laadusta, tuloksista tai vaikutuksista on tarkastushavaintojen perusteella hyvin puutteellista, 
eikä esimerkiksi ministeriöillä näytä olevan käsitystä myöskään siitä, missä määrin ohjauksen 
määrää tai laatua kuvaavissa perusindikaattoreissa on tapahtunut viime vuosina muutoksia. Oh-
jauspalveluiden tietopohjan puutteisiin on otettu kantaa myös eduskunnassa. Eduskunnan tar-
kastusvaliokunnan laajassa nuorten syrjäytymistä koskeneessa selvityksessä todettiin, että ohja-
uspalveluiden vaikuttavuuden arviointiin tulee kehittää sellaisia menetelmiä, joiden avulla voi-
daan tarkastella monitoimijaisen verkoston tuottamien palvelukokonaisuuksien pitkäkestoisia 
taloudellisia vaikutuksia. Pidemmällä aikavälillä tulee myös luoda sellaisia tietokantoja, joihin 
on koottu kattavasti sekä tilastollista että tutkimuksellista tietoa ohjauspalveluista ja niiden kehi-
tyksestä. Eri sektoreilla tuotettuihin lasten ja nuorten palveluihin liittyvä pitkäaikainen seuranta-
tieto on selvityksen mukaan puutteellista ja epäyhtenäistä eikä nykyisellään tarjoa riittävän käyt-
tökelpoista tietoa asiakastyön kehittämisen ja päätöksenteon tueksi.55  

Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä puolestaan on katsonut, että ohjauspalveluilta puuttuu 
kokonaisvaltainen laatu- ja arviointijärjestelmä, jonka avulla olisi mahdollista saada systemaat-
tisesti kerättyä tietoa ohjauksen laadusta ja määrästä: kokonaiskäsitystä kaikkien tai edes kes-
keisimpien elinikäisen ohjauksen palveluiden saatavuudesta tai vaikuttavuudesta ei ole.56 Työ-
hallinnon kokonaisresurssit ohjauspalveluissa ovat vaikeasti määriteltävissä, ja työhallinto 
myöntääkin, ettei sillä ole käsitystä ohjaukseen käytetyistä henkilöstöresursseista, vaikka esi-
merkiksi ammatinvalinnan ohjaukseen erikoistuneiden psykologien määrä on selvillä. Tarkas-
tuksessa kävi ilmi, ettei opetus- ja kulttuuriministeriössä tai työ- ja elinkeinoministeriössä ole 
tietoa siitä, millaista kehitystä nuorten ohjausresursseissa on viime vuosien hankkeiden myötä 
tapahtunut. 

Ohjauksen vaikuttavuuden seurantaan tarvittaisiin tarkastushavaintojen perusteella työkaluja, 
jotka mahdollistaisivat myös paikallisten ja alueellisten erojen vertailun: kansallisen arviointi-
järjestelmän puuttuessa ja palveluiden laadun systemaattisen seurannan ollessa vähäistä kes-
kushallinnolla ei juuri ole keinoja tuottaa vertailutietoa esimerkiksi koulutuksen järjestäjien käy-
tettäväksi. 

Ongelma näyttää olevan erityisesti systemaattisesti kerätyn seurantatiedon ja sen hyödyntämi-
sen puute. Esimerkiksi hyviä käytäntöjä on koottu useisiin tietopankkeihin, mutta niiden tietosi-
sältöjä ei ole riittävästi analysoitu tai muilla tavoin hyödynnetty. Ohjauksen vaikuttavuudesta on 
tehty joitakin selvityksiä57, mutta ne ovat jääneet lähinnä yksittäisten palvelumuotojen vaikutta-
vuuden arvioinneiksi. Ohjaajien käyttöön on myös laadittu oppaita58, ja muun muassa Opetus-
hallituksessa ja kunnissa on kehitelty erilaisia itsearviointi- ja palautelomakkeita. Uusia arvioin-
ti- ja palautemekanismeja kehitetään opetus- ja työhallinnossa sekä alueilla ja kunnissa jatku-
vasti, mutta toisistaan riippumatta ja heikosti koordinoidusti. Ohjauspalveluiden asiakkailta ke-
rätään monin tavoin palautetta eri organisaatioissa, mutta palautteen kerääminen on kokonai-
suuden kannalta kuitenkin koordinoimatonta59. Uudelle ohjauspalveluiden tilakartoitukselle on 
tarvetta.60 Ohjauspalveluiden kokonaisvaltaista kehittämistä vaikeuttaa puutteellisen tietoperus-
                                                      
55 Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2013. 
56 Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan itsearviointia ja palautteen keräämistä varten on tarkoitus laa-
tia työvälineet (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15). 
57 Esimerkiksi ammattistartin vaikuttavuus (Opetushallitus 2010) ja joustava perusopetus (opetus- ja kult-
tuuriministeriö 2008).  
58 Esimerkiksi nuorisolain mukaisten nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen käyttöön on tehty oma opas 
vuonna 2013 (Kirsti Mäensivu ja Ulla Rasimus: ESR-hanke Opit käyttöön). 
59 Kohti Ohjaamoa (Keski-Suomen ELY-keskus 2014). 
60 Opetus- ja kulttuuriministeriö 2007. 
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tan lisäksi se, että ohjausta koskeva suunnittelu on hajallaan niin ministeriöiden sisällä kuin nii-
den välillä. Eri hallinnonaloille ja ministeriöiden yksiköihin hajautunut ohjaus tekee vaikeaksi 
tarkastella kokonaisvaltaisesti kaikkia ohjauksellisia toimia ja niistä muodostuvaa kokonaisuut-
ta. Tarkastuksessa havaittiin, että myös eri hallinnonalojen orientaatioperusta ja lähtökohdat oh-
jauksen kehittämiselle eroavat toisistaan61. Opinto-ohjaajien koulutuspaikkoja on viime vuosina 
lisätty, mutta ongelmaksi on muodostunut kaikille ohjaustyötä tekeville yhteisen täydennyskou-
lutuksen puute. Osa haastatelluista piti erityisenä ongelmana myös ammatinvalintapsykologeille 
järjestettävän koulutuksen puutetta.62 

3.2.2 Normatiivinen ohjaus 

Ohjauspalveluilla kirjava säädöspohja 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) velvoittaa opetuksen ja koulutuksen järjestäjät laa-
timaan opiskeluhuoltosuunnitelman, johon tulee kirjata laissa säädetyt asiat. Lain velvoitteeseen 
sisältyy myös omavalvonta. Lain keskeinen tavoite on ollut lisätä varhaista puuttumista, ennalta 
ehkäiseviä toimia sekä yhteisöllisyyttä oppilaitoksissa. Oma osansa lain tavoitteita ja noudatta-
mista ovat opiskelijahuollon palvelut, joista vastaa oppilaitoksen sijaintikunta. Tarkastuksessa 
haastateltujen arviot oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutuksista ohjaukseen vaihtelivat sen 
mukaan, missä määrin uuden lain tulkittiin luovan edellytyksiä ohjaustoiminnalle ja missä mää-
rin taas rajoittavan sitä. Laissa on asetettu normeja, jotka velvoittavat koulutuksen järjestäjiä or-
ganisoimaan opiskelijahuollon palvelut määritellyllä tavalla. Ohjauksen painopiste voi näin siir-
tyä entistä enemmän oppilas- ja opiskelijahuoltoon. Oppilashuollolliset ja sosiaalista elämänhal-
lintaa tukevat tehtävät ovat tarkastushaastatteluissa esitettyjen arvioiden mukaan korostuneet 
viime vuosina paitsi opinto-ohjaajien työssä myös koko ohjaustoiminnassa. 

Perusopetuslain (628/1998, 11 §, 30 §) mukaan oppilaalla on subjektiivinen oikeus saada ope-
tussuunnitelman mukaista oppilaanohjausta kaikkina koulun työpäivinä. Lukiolaissa (629/1998, 
7 §, 22 §) puolestaan sanotaan, että opiskelijalle tulee antaa myös opinto-ohjausta ja että opiske-
lijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä opinto-ohjausta. Lukiolaissa 
ei ole mainintaa ohjauksen tarvevastaavuudesta samaan tapaan kuin perusopetuslaissa.63 Lukio-
lain uudistamisen yhteydessä on nostettu entistä voimakkaammin esiin oppilaan oikeus saada 
ohjausta. Lukiolakiin onkin ehdotettu lisättäviksi normit ohjattavien maksimimääristä. Laki 
ammatillisesta koulutuksesta (630/1998, 12 §) sisältää seuraavan opintojen ohjausta koskevan 
maininnan: Tutkinto sisältää opinto-ohjausta sen mukaan kuin opetussuunnitelmassa määrätään. 
Ammatillista koulutusta koskeva lainsäädäntö on 1.8.2015 voimaan astuvan lain myötä uudis-
tumassa: opinto-ohjausta koskeva sääntely on uudistuksessa nostettu asetuksesta lakiin 
(787/2015, 29§)64. 

Nuorisolakiin (72/2006) sisältyvät säännökset valtioneuvoston hyväksymästä nuorisopolitii-
kan kehittämisohjelmasta, paikallisten viranomaisten yhteistyöstä sekä etsivästä nuorisotyöstä. 
                                                      
61 Työ- ja elinkeinoministeriössä katsottiin, että opetushallinnon suosima elinikäisen oppimisen näkökul-
ma on liian laaja. 
62 Työ- ja elinkeinoministeriön lähtökohtana on yhtenäistävä, sertifioiva ohjauskoulutus (60 opintopistet-
tä). 
63 Valtioneuvoston tuntijakoasetuksen (942/2014), jota sovelletaan opetukseen 1.8.2016 lukien, mukaan 
opinto-ohjauksen kurssimäärä laajenee kahteen kurssiin. Oppiaineiden lisäksi opiskelijoille annetaan 
opintoihin liittyvää ohjausta. Ohjaukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Maahanmuuttajille ja vieras-
kielisille järjestettävässä lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa opiskelijoilla on kahden kurssin 
verran pakollisina opintoina opinto-ohjausta. 
64 Opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai opetussuunnitelman 
perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen. Koulutuksen jär-
jestäjä päättää opinto-ohjauksesta järjestäjäkohtaisissa opetussuunnitelmissa. 
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Laki velvoittaa kunnat perustamaan monialaisia nuorten ohjaus- ja palveluverkostoja, joiden 
tehtäviksi määritellään tiedon kokoaminen nuorten elinoloista, yhteisten menettelytapojen te-
hostaminen ja suunnittelu sekä palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon edistäminen 
viranomaisten kesken. Laki ei velvoita kuntia sen enempää etsivän nuorisotyön järjestämiseen 
kuin työpajatoimintaankaan, mutta siihen on muun muassa kirjattu puolustusvoimia koskeva 
velvoite luovuttaa palveluksen keskeyttäneen nuoren tiedot etsivälle nuorisotyölle. Tarkastuk-
sessa havaittiin, että paikalliset nuorten ohjaus- ja palveluverkostot ovat lisänneet eri viran-
omaisten välistä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa, mutta niiden toiminta hakee monin paikoin vielä 
muotoaan. 

Aluehallintovirastojen vuonna 2012 suorittamassa arvioinnissa kävi ilmi, että 60 prosenttia 
kunnista oli perustanut nuorten ohjaus- ja palveluverkoston ja että sellainen oli lisäksi valmis-
teilla lähes 30 prosentilla kunnista. Lähes kaikki arviointiin osallistuneista kokivat nuorisolain 
jäsentävän nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtäviä. Työpajatoiminta kattoi vuonna 2011 
noin 80 prosenttia kunnista65 ja vuonna 2013 noin 86 prosenttia kunnista66. Etsivään nuorisotyö-
hön kohdistetuilla valtionavustuksilla oli vuonna 2011 työllistetty lähes 300 työntekijää yhteen-
sä 192 kunnassa.67 Etsivä nuorisotyö kattoi vuonna 2015 jo 96,7 prosenttia kunnista. Lasten ja 
nuorten hyvinvointipoliittisen suunnittelun normiohjauksen lisääntyminen nuorisolain säätämi-
sen myötä on koettu pääosin myönteisesti. Myönteisiin kokemuksiin on vaikuttanut erityisesti 
kuntien ja alueiden eri toimijoiden välisen yhteistyön lisääntyminen. Ohjaus- ja palveluverkos-
tojen velvoitteena olevaa tiedonkeruuta ja tiedon hyödyntämistä on suositeltu tuettavan valta-
kunnallisella tietoa koostavalla ja kokoavalla rakenteella, ja lapsi- ja nuorisopoliittiselle lainsää-
dännölle, ohjelmille ja strategioille on katsottu tarvittavan valtakunnallista koostavaa seuran-
taa68. 

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat nuorisolain mukaan kuntien tehtäviin, ja nuorisotyön to-
teuttamisesta vastaavat pääosin kunnat. Nuorisotyön palveluita, esimerkiksi työpajatoimintaa69, 
voidaan tuottaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä. Työpajojen rahoitus jakautuu opetus- ja 
kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kesken. Työhallinto ohjaa nuoria työhar-
joitteluun ja työmarkkinatuella työpajaan, ja opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa työpajatoi-
minnan kehittämisestä ja perusrahoituksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on siirtänyt nuorten 
työpajatoiminnan kehittämishankkeiden työpajakohtaisen päätöksenteon, kuten avustamisen, 
aluehallintovirastojen tehtäväksi. 

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) muotoilu – työ- ja elinkeino-
viranomainen voi tarjota ammatinvalinta- ja uraohjausta henkilöasiakkaan tukemiseksi amma-
tinvalinnassa, ammatillisessa kehittymisessä, työelämään sijoittumisessa ja elinikäisessä oppi-
misessa – ei ole ohjauspalveluiden järjestämisen näkökulmasta velvoittava. Työ- ja elinkeino-
ministeriö on antanut työvoimapalveluista ohjauskirjeen ELY-keskuksille ja TE-toimistoille, 
mutta ohjauspalveluissa tätä ei ole pidetty tarpeellisena. Ohjauspalveluiden laajuus ja työtavat 
muotoutuvat resurssitilanteen, käytettävissä olevien asiantuntijoiden ja osin myös palveluiden 
kysynnän perusteella.70 

                                                      
65 Valtioneuvoston kanslia 2013. 
66 Silta-Valmennusyhdistys ry 6.3.2015. 
67 Häggman 2011. 
68 Sektoritutkimuksen neuvottelukunta 2011. 
69 Silta-Valmennusyhdistys ry:n 6.3.2015 valmistuneessa selvityksessä ulkopuolisten nuorten osallisuuden 
vahvistamiseksi esitetään, että työpajojen asemaa tulisi vahvistaa nuorisolain uudistamisen yhteydessä. 
Työpajoista, niiden tehtävistä ja valtionavustusperusteista tulisi selvityksen mukaan säätää nuorisotyötä 
ohjaavassa lainsäädännössä. Työpajatoiminnan rahoitus ja hallintomalli muutettaisiin monialaiseen yh-
teistyöhön perustuvaksi. 
70 Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut Asiakkuuslinjaukset -nimisen muistion, jossa kuvataan ohjauk-
sen asema TE-palveluiden kokonaisuudessa. Työ- ja elinkeinoministeriö tulee loppukeväästä 2015 lähet-
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Ohjausyhteistyössä on tarpeen huomioida myös vapaan sivistystyön tarjoamat mahdollisuudet 
erityisesti koulutuksen nivelvaiheissa, mikäli nuori on jäänyt ilman toisen asteen koulutuspaik-
kaa. Vapaan sivistystyön oppilaitokset noudattavat toiminnassaan elinikäisen oppimisen periaa-
tetta. Vuonna 1998 annettua lakia vapaasta sivistystyöstä (632/1998) uusittiin vuonna 2009 osa-
na vapaan sivistystyön kehittämisohjelmaa vuosille 2009–2012 muun muassa siten, että lakiin 
kirjattiin vapaan sivistystyön oppilaitoksia koskeva velvoite, jonka mukaan niiden tulee olla yh-
teistyössä muiden alueella toimivien tai valtakunnallisten vapaan sivistystyön oppilaitosten, 
koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen kanssa. Vapaa sivistystyö ei ole tutkintotavoitteista 
koulutusta, eikä sen sisällöistä säädetä lainsäädännössä. Koulutuksen tavoitteista ja sisällöistä 
päättävät oppilaitosten71 ylläpitäjät, joita ovat kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt ja osa-
keyhtiöt. 

Ohjauspalveluiden kokonaisuuteen kuntatasolla liittyy myös useita sosiaali- ja terveysministe-
riön hallinnonalan normeja, joissa säädetään esimerkiksi lasten ja nuorten ohjauspalveluista ja 
yhteistyövelvoitteista. Lastensuojelulaki (2007/417) velvoittaa muun muassa edistämään ja seu-
raamaan lasten ja nuorten hyvinvointia (7 §), toimimaan yhteistyössä muiden hallintokuntien 
kanssa palveluiden kehittämisessä (8 §) sekä laatimaan yhteistoiminnassa lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelma (12 §). Yhteistyövelvoite on kirjattu myös terveydenhuoltolakiin 
(2010/1326); nuorten palveluissa tämä konkretisoituu koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa kos-
kevissa säännöksissä (16 § ja 17 §). Uudistetussa sosiaalihuoltolaissa (2014/1301) korostetaan 
neuvonnassa ja ohjauksessa sekä palveluiden järjestämisessä yhteistyötä muiden toimialojen 
kanssa (6–7 §). Myös lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä ja seuraamisessa painotetaan 
yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa (9 §). Nuorten ohjauspalveluihin liittyy sosiaalihuolto-
lain 17 §, jossa säädetään sosiaalisesta kuntoutuksesta. Sen tavoitteena on tukea nuorten sijoit-
tumista muun muassa työkokeiluun tai kuntoutuspaikkaan sekä työpajoihin.  

Opinto-ohjausta koskeva lainsäädäntö on luonteeltaan väljää. Säädösten velvoittavuuteen on 
erityisesti kuntatalouden kiristyttyä ja alueellisen kehityksen eriydyttyä kohdistunut muutospai-
neita, jotka ovat saaneet aikaan keskustelua siitä, tulisiko ohjauspalveluiden laatua ja saatavuut-
ta säädellä nykyistä velvoittavammin normein.72 Normiohjausta ei ministeriöissä kuitenkaan ole 
katsottu tarpeelliseksi vahvistaa.73 

Kuntia velvoittaviin säädöksiin kohdistuu muutospaineita, ja valtiovarainministeriö on käyn-
nistänyt kuntakokeiluja, jotka kannustavat normien purkamiseen. Myöskään tarkastuksessa 
haastatellut koulutuksen järjestäjien edustajat eivät toivoneet normien muuttamista velvoitta-
vammiksi, vaan nykyisiä normeja pidettiin kuntien opetustoimessa riittävinä. Normien täsmen-
tämistä esimerkiksi resurssien velvoittavuuden suhteen ovat toivoneet lähinnä opinto-ohjaajien 
valtakunnallinen etujärjestö sekä muun muassa Lukiolaisten liitto. 

Ohjaukselle asetettujen tavoitteiden tulkinta, erittely ja toteutus ovat jääneet pitkälti ohjausta 
toteuttavan profession eli opinto-ohjaajien ja ammatinvalinnanohjaajien itsesäätelyn varaan. 
Työhallinnon ohjaava koulutus muutettiin työvoimapalveluita koskevan lainsäädännön uudistut-
tua uraohjaukseksi, jossa niin ikään korostetaan ohjaajan omaa vastuuta ammattitaitonsa ylläpi-
tämisestä ja kehittämisestä. Palvelutasosta on sekä opetus- että työhallinnon normeissa säädetty 
varsin niukasti. Lisäksi määrittelemättä on jätetty muun muassa se, miten työhallinnon edustus 
paikallisissa yhteistyöverkostoissa varmistetaan ja mikä on työhallinnon yhteistyöverkostoihin 

                                                                                                                                                            
tämään TE-toimistoille kirjeen, jossa tarkastellaan ohjauksellista työotetta TE-palveluiden toimeenpa-
nossa sekä erityisesti psykologiresurssien hyödyntämistä.    
71 Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansanopistot, kansalaisopistot, opintokeskukset, liikunnan kou-
lutuskeskukset (urheiluopistot) sekä kesäyliopistot. 
72 Valtio voi eduskunnan tarkastusvaliokunnan selvityksen mukaan suositusten sijasta edellyttää myös 
esimerkiksi etukäteistä suunnitelmaa interventioiden vaikuttavuuden arvioinnista. 
73 Ammatillisen koulutuksen osalta normiohjausta on vahvistettu nostamalla opinto-ohjaus asetustasolta 
lakiin. 
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osallistumisen tapa. Palvelutason yksityiskohtaisempi määrittely on lähes kaikissa normeissa 
haluttu jättää paikallisten päätöksentekijöiden tehtäväksi. Ongelma on tarkastushavaintojen pe-
rusteella se, ettei erilaisia säädöksiä valmisteltaessa välttämättä ole otettu huomioon niiden vai-
kutuksia ohjaukseen. Ohjauksellinen näkökulma tulisikin läpäisevänä periaatteena huomioida 
kaikessa koulutukseen liittyvässä säädösvalmistelussa. Ohjauspalveluiden koordinointia on 
osaltaan vaikeuttanut se, että ohjausta on kehitetty useiden erillisten lakien ja tavoitekokonai-
suuksien yhteydessä. 

Opetussuunnitelmien perusteet 

Ohjauksen sisällöstä vastaa pääosin Opetushallitus opetussuunnitelmien perusteiden sekä suosi-
tusluonteisten hyvän ohjauksen laatukriteereiden muodossa. Opetushallitus päättää perusopetus-
lain (11 §) mukaan eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien sekä oppilaanohjauksen tavoitteista 
ja keskeisestä sisällöstä sekä valmistelee yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa opetus-
suunnitelmien perusteet noin kymmenen vuoden välein. Lukiolain (10 §) mukaan Opetushallitus 
päättää eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien sekä muun laissa tarkoitetun opetuksen tavoit-
teista ja keskeisestä sisällöstä. Nuorille annettavan lukiokoulutuksen tuntijaossa opinto-
ohjaukseen osoitetaan yksi pakollinen ja yksi syventävinä opintoina tarjottava kurssi. Oppitunti-
en lisäksi opiskelijalle annetaan opinto-ohjauksessa muuta ohjausta (VNA lukiokoulutuksen 
yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta, 8 §). Uudessa asetuksessa lukion tuntijaosta 
on opinto-ohjausta lisätty yhden pakollisen kurssin verran74. Ammatillisesta koulutuksesta anne-
tun lain (12 §) mukaan Opetushallitus päättää koulutusaloittain ja tutkinnoittain opintojen ta-
voitteista ja keskeisistä sisällöistä.75 

Oppilaanohjauksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt määrätään perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteissa. Vuosiluokilla 1–6 oppilaanohjausta toteutetaan eri oppiaineiden opetuksen ja 
koulun muun toiminnan yhteydessä. Vuosiluokilla 3–6 ohjaukseen voidaan myös varata oppi-
tunteja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. 

Oppilaan tulee lisäksi saada henkilökohtaista ohjausta opiskelunsa ja valintojensa tueksi sekä 
erilaisissa arkielämän kysymyksissä. Vuosiluokilla 7–9 oppilaanohjaus koostuu luokkamuotoi-
sesta ohjauksesta, henkilökohtaisesta ohjauksesta, pienryhmäohjauksesta ja työelämään tutus-
tumisesta. Lukion opinto-ohjauksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt määrätään lukion opetus-
suunnitelman perusteissa. Lukion uudessa, 1.12.2014 voimaan astuneessa tuntijakoasetuksessa 
opinto-ohjausta lisätään yhden pakollisen kurssin verran.76 Nykyisen pakollisen kurssin nimi on 
Koulutus, työ ja tulevaisuus ja syventävän kurssin nimi Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta. 
Ammatillisen koulutuksen opinto-ohjauksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt määrätään eri koulu-
tusaloja koskevissa opetussuunnitelman perusteissa. 

Oppilaanohjauksen tehtävänä on perusopetuksen vuonna 2015 voimaan astuvien uusien ope-
tussuunnitelmien mukaan tukea oppilaita tekemään omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökoh-
tiinsa sekä kiinnostuksensa kohteisiin perustuvia arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tu-
levaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. Uusissa perusteissa puhutaan myös koulun ohjaus-

                                                      
74 Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja 
tuntijaosta 14.11.2014/955. 
75 Ammatillisen koulutuksen uudistuneessa lainsäädännössä koulutusaloista säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. Ammatillisista perustutkinnoista ja niihin sisältyvistä osaamisaloista sekä tutkintojen sijoit-
tumisesta koulutusaloittain säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella (787/2015, 4§). 
76 Opetushallitus päivittää parhaillaan lukion opetussuunnitelman perusteita. Opetushallitus on määritel-
lyt yhdessä perustetyötä ohjaavan ryhmän kanssa päivittämisen suuntaviivoiksi lukiopedagogiikan ja lu-
kion toimintakulttuurin uudistamisen sekä lukion opiskelijoiden ohjauksen tukemisen. Opetushallituksen 
tavoitteena on, että nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet hyväksyttäisiin syyskuun 
2015 loppuun mennessä ja aikuisten lukiokoulutuksen perusteet vuoden 2015 loppuun mennessä. 
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suunnitelmasta, jossa kuvataan oppilaanohjauksen toiminta, rakenteet ja vastuut sekä monialai-
set verkostot, joita tarvitaan ohjauksen tavoitteiden toteutumiseksi.  

Uusien opetussuunnitelmien perusteissa puhutaan ohjauksen tavoitteiden saavuttamiseksi tar-
vittavista monialaisista verkostoista, mutta erityisesti koulun ulkopuoliset verkostot ja toimijat 
on perusteissa jätetty lähemmin määrittelemättä. Muun muassa Opinto-ohjauksen ja työhallin-
non ohjauspalveluiden yhteistyöryhmä on esittänyt laadittaviksi kunta- ja seutukohtaiset ohjaus-
suunnitelmat ja strategiat, joissa ohjausyhteistyön periaatteet, tavoitteet ja arviointi määritel-
lään77. Tarkastuksessa kävi ilmi, ettei suosituksia kunta- tai aluekohtaisten ohjaussuunnitelmien 
laatimisesta kunnissa juuri tunnettu ja suhtautuminen niiden tarpeeseen vaihteli. Nykyisiä ope-
tussuunnitelmien perusteita pidettiin pääosin riittävän yksilöityinä kohdistamaan opintojen oh-
jauksen sisältöä. Uusia ohjauksen laatukriteereitä odotettiin toiveikkaasti, mutta niiden käytän-
nön merkitykseen ei juurikaan uskottu. Yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen on jossakin määrin 
vaikeasti yhteen sovitettavissa yhtenäistävän säätelyn tavoitteen kanssa. 

Opetussuunnitelmien perusteisiin lisättiin vuoden 2011 alusta opetus- ja kulttuuriministeriön 
vuonna 2006 käynnistämä joustava perusopetus, jonka tavoitteena on tukea nuoria peruskoulun 
loppuun saattamisessa ja ehkäistä syrjäytymistä. Joustava perusopetus järjestetään osittain ohjat-
tuna opiskeluna työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä. Joustavan perusopetuksen on ar-
vioitu edistäneen peruskoulun päättötodistuksen saamista ja selvittäneen jatko-
opiskelusuunnitelmia78. Se on myös todettu tehokkaaksi keinoksi ehkäistä syrjäytymistä ja vä-
hentää syrjäytymisestä aiheutuvia kustannuksia79. Muun muassa eduskunnan sivistysvaliokunta 
on lausunnossaan80 korostanut joustavien opintopolkujen merkitystä, mutta niiden käyttöä on 
myös haluttu rajoittaa vain poikkeustapauksiin81.  

Yksilöllisten opintopolkujen lisääntymisen on eräiden tarkastuksessakin esiin tulleiden arvioi-
den mukaan katsottu lisänneen ohjauksen tarvetta, mutta sen on myös arvioitu helpottaneen tut-
kintojen suorittamista ja tukevan siten perinteisiä ohjausmuotoja. Ohjauksen tarpeeseen ja sisäl-
töön vaikuttaa joustavan perusopetuksen ohella muun muassa lukio-opintojen valinnaisuuden li-
sääntyminen. Opintopolkuja on runsaasti, ja ohjaajien tulisi kyetä opastamaan opiskelijoita kun-
kin yksilöllisten tarpeiden edellyttämällä tavalla. Ohjaustoiminnan tulisi opetussuunnitelmien 
perusteiden mukaan muodostaa jatkumo, jossa ohjauspalveluita on tarjolla esiopetuksesta työ-
elämään asti. 

Tulosohjaus 

Ohjauspalveluiden kehittämistä ohjataan hallinnollisesti opetus- ja kulttuuriministeriön Opetus-
hallitukseen kohdistamalla tulosohjauksella sekä työ- ja elinkeinoministeriön ELY-keskuksiin ja 
edelleen TE-toimistoihin kohdistamalla tulosohjauksella. ELY-strategia 2012–2015 on valmis-
teltu työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Ohjausta tapahtuu jonkin verran myös työ- ja elin-
keinoministeriön lähettämien ohjauskirjeiden välityksellä82. Sosiaali- ja terveysministeriön ja 
valtiovarainministeriön ohjauspalveluiden kehittämiseen kohdistama ohjaus on tähän asti ollut 
vähäisempää ja tapahtunut lähinnä kuntiin kohdistuvan ohjauksen ja hankkeiden muodossa. So-
siaali- ja terveysministeriön asema ohjauksessa on nuorisotakuun toimeenpanon ja sosiaalisen 
kuntoutuksen korostamisen myötä kuitenkin vahvistumassa. 

Opintojen ohjaus ja uraohjaus sisältyvät työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten välillä 
solmittaviin strategisiin tulossopimuksiin sekä työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuu-

                                                      
77 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:39. 
78 Manninen & Luukannel 2008. 
79 Valtioneuvoston kanslia 2013. 
80 Eduskunnan sivistysvaliokunta 2012. 
81 Kuntaliiton lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle K 7/2012. 
82 Kirjeet koskevat pääosin työllistymistä ja eri työllistämistoimien edellytyksiä. 
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riministeriön ja ELY-keskusten välillä solmittaviin toiminnallisiin tulossopimuksiin, joita täy-
dennetään opetus- ja kulttuuriministeriön ja ELY-keskusten välisillä toiminnallisilla tulostavoi-
teasiakirjoilla. Tulosohjauksen ongelma ohjauspalveluiden kehittämisen näkökulmasta on se, et-
tä ohjaus kyllä sisältyy kaikentasoisiin tulossopimusasiakirjoihin, mutta sitä koskevat tavoitteet 
ja mittarit ovat varsin ylimalkaisia. ELY-keskuksilla on selvityksen mukaan sekä resurssiensa, 
osaamisensa että asemansa puolesta haasteita niille annetun epäselvän koordinaatiotehtävän to-
teuttamisessa83. 

Esimerkiksi Hämeen ELY-keskuksen toiminnallisessa tulostavoiteasiakirjassa lausutaan ohja-
uspalveluiden järjestämisestä seuraavaa: ELY kehittää alueellaan elinikäiseen ohjaukseen liitty-
viä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Tavoitteena on parantaa ohjaukseen liittyvää osaamista 
eri hallinnonaloilla. Indikaattorit määritellään myöhemmin. Nuorisopalveluita koskeva kirjaus 
on vieläkin ylimalkaisempi: Uudenmaan ELY-keskus hoitaa nuorisolaissa tarkoitetut nuori-
soasiat Hämeen ELY-keskuksen toimialueilla.84 

Työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, sisäasiainministeriön ja Hämeen 
ELY-keskuksen välisessä toiminnallisessa tulossopimuksessa määritellään elinikäisen ohjauk-
sen tavoitteeksi tukea valtakunnallisen, riittävän yhtenäisen ja tasapuolisesti saatavilla olevan 
sekä tarvelähtöisen monikanavaisen ohjauspalvelukokonaisuuden kehittämistä. Erityiseksi ke-
hittämistavoitteeksi määritellään valtakunnallisen ohjauspalveluiden verkostoyhteistyömallin eli 
Ohjaamon luominen sekä nuorille että aikuisille. Loput elinikäiselle ohjaukselle toiminnallises-
sa tulossopimusasiakirjassa asetetut tavoitteet kohdistetaan ELY-keskuksen vastuulla olevalle 
alueelliselle ELO-ryhmälle. Asiakirjan ESR-toimintaa koskevassa kohdassa edellytetään ELY-
keskuksen edistävän ESR-toiminnan tulosten levittämistä siten, että alueellisesti rahoitettavat 
projektit täydentävät opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisia ohjelmia ja toimia.85  

Työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskuksen välisessä strategisessa tulossopimuksessa ke-
hitetään elinikäistä oppimista tukevia ohjauspalveluita, vastataan alueellisten elinikäiseen ohja-
ukseen liittyvien palveluiden koordinoinnista ja palveluiden saatavuuden varmistamisesta sekä 
koordinoidaan ohjaukseen liittyvää täydennyskoulutusta alueella. Strategisessa tulossopimuk-
sessa myös lisätään verkostoyhteistyötä koulutuksen ja ohjauksen suunnittelussa ja toteutukses-
sa ja kehitetään nuorten koulutukseen ja työhön ohjaukseen uusia toimintatapoja. Kohdassa 
nuorten osallistaminen vastataan alueellisten nuorten ohjaus- ja neuvontapalveluiden koor-
dinoinnista, varmistetaan palveluiden saatavuus, koordinoidaan alueella järjestettävää ohjauk-
seen liittyvää täydennyskoulutusta, edistetään nuorisolain mukaista monialaista yhteistyötä ja 
ollaan aktiivisesti mukana alueen toimijaverkostossa.86 Koordinointivastuu liittyy keskeisesti 
ELO-ryhmien toiminnan käynnistämiseen monialaisina yhteistyöfoorumeina, joiden tehtävänä 
on edistää ensisijaisesti nuorten ja aikuisten ohjauspalveluiden laatua87. 

ELY-keskukset ja niiden alueelliset toimintaympäristöt ovat keskenään erilaisia: työ- ja elin-
keinoministeriö on ollut halukas yhtenäistämään ELY-keskusten organisaatioita. Työ- ja elin-
keinoministeriö on tarkastushavaintojen perusteella yrittänyt ohjata ELY-keskuksia sisällöllises-
ti yhdenmukaiseen suuntaan, mutta valtiontalouden vaikea tilanne on ministeriön näkemyksen 
mukaan vain entisestään vahvistanut ELY-keskusten siilomaista hallintorakennetta. ELY-
keskusten strateginen tulosohjaus onkin varsin laaja kokonaisuus, jossa on koordinaatiohaasteita 
ohjauksen kaikilla tasoilla88. Alueellisilla toimijoilla on muun muassa epäselvyyttä siitä, mikä 

                                                      
83 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia, Laituri-projekti 2013. 
84 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Hämeen ELY-keskuksen toiminnallinen tulostavoiteasiakirja vuodelle 
2012. 
85 Hämeen ELY-keskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja sisäasiainmi-
nisteriön välinen toiminnallinen tulossopimus vuodelle 2014. 
86 Hämeen ELY-keskuksen strateginen tulossopimus vuosille 2012–2015. 
87 ELO-opas, http://www.elo-opas.fi/. 
88 Työpoliittinen Aikakauskirja 2/2012. 
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on ja minkä tulisi olla ministeriötason ohjausta ja mitkä asiat taas sisältyvät alueellisen ohjauk-
sen piiriin. Sekaannusta aiheuttaa myös se, että opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut TNO-
palveluiden koordinaatiotehtävän suomenkielisten palveluiden osalta ELY-keskuksille ja ruot-
sinkielisten palveluiden osalta aluehallintovirastoille.89 Aluehallintovirastot vastaavat lisäksi oh-
jaushenkilöstön jatko- ja täydennyskoulutuksesta alueillaan Opetushallituksen laatimien suunta-
viivojen mukaisesti, missä on ongelmana se, ettei koulutuksessa ehkä korostu riittävästi ohjaus-
henkilöstön yhteinen koulutus.90 

Opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto tukee toiminta-
avustuksilla 14:ää palvelu- ja kehittämiskeskusta, jotka muodostavat nuorisotyön valtakunnalli-
sen kehittämis- ja palvelurakenneverkoston. Keskusten tehtävistä sovitaan vuosittain tuloskes-
kusteluissa. Yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamista nuorisotyön valtakunnallisista 
palvelu- ja kehittämiskeskuksista on Oulussa sijaitseva Koordinaatti, joka tarjoaa nuorten tieto- 
ja neuvontatyöntekijöille asiantuntija-, tuki- ja koulutuspalveluita, koordinoi kansallisia työ-
muodon kehittämishankkeita sekä edistää työmuodon tunnettuutta monialaisella yhteistyöllä 
niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Koordinaatti ja sen toiminta tunnettiin tarkastushavain-
tojen perusteella kunnissa kuitenkin heikosti. Nuorisopolitiikan alueellinen koordinaatiotehtävä 
on annettu ELY-keskuksille, ja opintojen ohjausta koordinoidaan kuntakohtaisesti. 

3.2.3 Informaatio-ohjaus 

Valtakunnallinen ohjaus käytännön toimijoiden näkökulmasta  

Useat koulutuksen järjestäjien edustajat pitivät tarkastushaastatteluissa hyvänä sitä, että valta-
kunnallisessa ohjauksessa suositaan paikallisia ratkaisuja sen sijaan, että keskushallinto lähtisi 
tarpeettoman yksityiskohtaisesti määrittelemään, miten palvelut tulee paikallisesti järjestää. 
Keskushallinnon tulisi kuitenkin tarjota koulutuksen järjestäjille nykyistä selvempiä ja osin 
myös velvoittavampia linjauksia ohjaustyön kehittämisen tueksi: ministeriöiden toivottiin ilmai-
sevan selvemmin, miten ohjauspalveluita halutaan valtakunnallisesti kehittää. Sen, että eri kun-
nat ja alueet kehittävät ohjausta omalla tavallaan vailla valtakunnallista ohjausta, katsottiin voi-
van vaarantaa ohjauspalveluiden tasapuolisen saatavuuden eri puolilla maata. Etenkin perusas-
teen opinto-ohjaajat toivoivat ministeriöiden määrittelevän palveluille minimi- tai tavoitetasoja. 

Paikalliset toimijat toivoivat keskushallinnolta kokoavampaa kehikkoa verkostojen kehittä-
mistyöhön. Esimerkiksi paikallisen nuorisotoimen edustajilla ei haastatteluiden perusteella vält-
tämättä ole riittävästi tietoa nuorisotakuun toimeenpanon edellyttämästä erilaisiin koulutuksiin 
ja ammatteihin ohjaamisesta. Tilannetta vaikeuttaa se, että nuorisotakuuta hallinnoidaan ja ohja-
taan eri ministeriöstä kuin nuorisotointa ja että nuoriso- ja koulutusasiat jakautuvat samassakin 
ministeriössä kahdelle eri osastolle, joissa valmistellaan erikseen nuoriso- ja koulutuslainsää-
däntöä. Ministeriöiden toivottiin myös edistävän aktiivisemmin vertailutiedon levittämistä ja 
vertaiskehittämistä: toisten kuntien ja alueiden ohjauskäytännöistä oli tarkastushavaintojen pe-
rusteella saatu tietoa sattumanvaraisesti. Ministeriöiltä toivottiin ohjauksen tueksi lisäksi käyt-
tökelpoisia seuranta- ja arviointivälineitä sekä mittareita. 

                                                      
89 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia, Laituri-projekti 2013. 
90 ELY-keskusten elinikäisen ohjauksen koordinaatiotehtävä perustuu toiminnallisiin tulostavoitteisiin. 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle on annettu tehtäväksi koordinoida elinikäiseen ohjaukseen 
liittyviä ruotsinkielisiä palveluita sillä perusteella, että Länsi- ja Sisä-Suomen auiehallintovirasto toimii 
ruotsinkielisen opetustoimen palveluyksikkönä. 
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Työryhmät 

Ohjauksen laadun parantamiseksi ja ministeriöiden välisen yhteistyön lisäämiseksi on tehty pal-
jon onnistunutta kehittämistyötä ja organisoitu ministeriöiden välisiä yhteistyöryhmiä.  

Yhteistyöryhmiä on ollut käytössä lähes parin vuosikymmenen ajan, ja niitä perustettiin suh-
teellisen säännöllisesti viime vuosikymmenen puoliväliin saakka. Työryhmien raporteissa on 
toistuvasti esitetty, että paikallisesti tai alueellisesti perustettaisiin ohjauspalveluiden kokoami-
sesta ja kehittämisestä vastaavia, eri hallinnonalojen asiantuntijoista koostuvia yhteistyöryhmiä 
ja matalan kynnyksen ohjauspisteitä tai verkostoja. Ehdotus paikallisten ohjaamojen perustami-
sesta tehtiin ensimmäisen kerran jo 1990-luvun puolivälissä. Nuorten ohjauspalveluita on pyrit-
ty parantamaan opinto-ohjauksen ja työvoimapalvelujen yhteistyöryhmän sekä perusopetuksen 
ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän työskentelyn avulla. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteinen työryhmä laati muistion nuorten 
ohjauspalveluiden tehostamisesta vuonna 200791 ja ohjauspalveluiden kehittämistarpeita pohti-
nut työryhmä elinikäisen ohjauksen strategian vuonna 2012. 

Ohjauspalveluiden yhteistä suunnittelua on tehty valtakunnallisissa työryhmissä 1990-luvulta 
alkaen. Työministeriö asetti Työvoimapalvelujen ja oppilaanohjauksen yhteistyöryhmän92 kol-
men vuoden toimikaudeksi 1.1.1993 alkaen. Kouluyhteistyöryhmän samanniminen edeltäjä oli 
laatinut noin vuotta aikaisemmin työministeriölle laajan muistion yhteistyön kehittämisestä93. 
Kouluyhteistyöryhmä päätyi siihen, että päävastuu oppilaiden ammatinvalinnan ohjauksesta ja 
neuvontapalveluista ja niiden kehittämisestä on oppilaitoksella. Poikkihallinnollisen yhteistyön 
ja tiedonvälityksen vahvistamista pidettiin kuitenkin tarpeellisena. Työvoimatoimistojen amma-
tinvalintapsykologien antama henkilökohtainen ohjaus tuli työryhmän mukaan suunnata niille 
nuorille, joille ammatinvalinta on poikkeuksellisen vaikeaa. Sekä koulun että työvoimatoimiston 
lukiolaisille tarjoamaa ohjausta ja palvelua pidettiin tarpeeseen nähden riittämättömänä.94 

Opetusministeriön asettaman opinto-ohjauksen ja työvoimapalvelujen yhteistyöryhmän tehtä-
vänä oli kehittää nuorten koulutukseen ja työelämään ohjaamiseen liittyvää yhteistyötä (opinto-
ohjausta, ammatinvalinnan ohjausta, koulutus- ja ammattitietopalvelua sekä nuorten työnväli-
tystä), tehdä ehdotuksia koulutus- ja työvoimapoliittisten sekä ohjauksellisten toimenpiteiden 
tehostamiseksi, kartoittaa hyviä ohjauskäytäntöjä ja edistää niiden levittämistä opinto-ohjausta 
suorittaville sekä edistää nuorten syrjäytymistä ehkäisevien toimintatapojen levittämistä opetus- 
ja työhallinnon aloilla.95 Vastaavia työryhmiä on jo useiden vuosien ajan toiminut työ- ja ope-
tusviranomaisten yhteistyön tehostamiseksi opinto-ohjauksessa.96 Perusopetuksen ja toisen as-
teen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän tehtävänä puolestaan oli arvioida nuorten 
jatko-opintoihin siirtymisen lisäämistä ja nopeuttamista sekä sen tukemiseksi käynnistettyjä 
toimenpiteitä ja esittää, minkälaisella toimenpidekokonaisuudella perusopetuksen jälkeiset jat-
kokoulutusmahdollisuudet voidaan turvata koko ikäluokalle.97 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja 
työ- ja elinkeinoministeriö asettivat yhdessä aikaisempaan yhteistyöhön perustuen valtakunnal-
lisen Elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmän (ELO-ryhmä). 

                                                      
91 Työryhmä esitti mm. kunta- ja seutukohtaisten ohjaussuunnitelmien tai strategiapaperien laatimista, 
ESR-hankkeiden käynnistämistä ohjaustoiminnan kehittämiseksi, ammattistartin tekemistä pysyväksi 
vaihtoehdoksi joustavana siirtymäreittinä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen, ohjauspalvelui-
den riittävyyden ja saatavuuden kartoittamista sekä pysyvän kansallisen ohjausyhteistyöryhmän perusta-
mista (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:39). 
92 Kouluyhteistyöryhmä. 
93 Työministeriön työryhmämuistio 1992:35. 
94 Kouluyhteistyöryhmän raportti (Työministeriö 1996). 
95 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:29. 
96 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2003:4. 
97 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:33. 
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Valtakunnallisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tavoitteena oli tukea ja edistää kan-
sallista, alueellista ja paikallista tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämistyötä sekä 
vahvistaa hallinnonalojen ja eri toimijoiden yhteistyötä. Työryhmä määritteli väliraportissaan 
vuonna 2011 elinikäisen ohjauksen toteutumisen ongelmat ja kiireellisimmät kehittämistarpeet 
ja asetti niiden pohjalta viisi strategista tavoitetta sekä teki esityksiä strategisten tavoitteiden to-
teutumisen edellyttämistä toimenpiteistä. Työryhmä katsoi, että elinikäisen ohjauksen toteutu-
minen edellytti seuraavien strategisten tavoitteiden toteutumista: 
− Ohjauspalveluita on tasapuolisesti saatavissa ja ne vastaavat yksilön  tarpeita. 
− Yksilölliset uranhallintataidot vahvistuvat. 
− Ohjaustyötä tekevillä on tehtävien edellyttämä osaaminen. 
− Ohjauksen laatujärjestelmiä kehitetään. 
− Ohjaus toimii koordinoituna kokonaisuutena.98 

Kaikista mainituista opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteisistä 
työryhmistä ja niiden laatimista selvityksistä huolimatta yhteistyö opetus- ja kulttuuriministeri-
ön ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalojen toimijoiden kesken ei ohjauspalveluiden ke-
hittämisessä edelleenkään ole niin tiivistä kuin se voisi työryhmätyöskentelyn määrän ja edellä 
kuvattujen tuotosten perusteella olla. Tarkastushaastatteluissa kävi ilmi, että yhteistyössä on 
edelleen puutteita. Ohjauspalveluiden uudistamiseksi ja kehittämiseksi tehtävä valmistelu on 
yhä suurelta osin ministeriö- ja sektorikohtaista. Keskushallinnon interventioita kuntakentälle 
vaikeuttaa eri sektorien kautta tuleva ohjaus: ohjauspalveluita ohjataan ja rahoitetaan usealta eri 
hallinnonalalta ja useasta eri lähteestä. Eri toimijoilla on ollut erilaisia käsityksiä siitä, miten oh-
jauspalvelut määritellään ja mitkä palvelut mielletään ohjauspalveluiden piiriin sisältyviksi. Eri 
hallinnonalojen viranomaisilla on myös yhä omat, kullekin hallinnonalalle ominaiset ohjauskäy-
täntönsä. 

Strategiat 

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutki-
muksen kehittämissuunnitelmasta annetun asetuksen (987/1998) mukaan valtioneuvosto hyväk-
syy joka neljäs vuosi suunnitelman opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan koulutuksen ja 
yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämisestä hyväksymisvuotta ja sitä seuraavaa viittä 
kalenterivuotta varten. Kehittämissuunnitelmassa (KESU) korostetaan joustavien opintopolku-
jen rakentamista koulutusjärjestelmän eri osien ja tasojen välille. Perusopetuksen lisäopetuksen, 
ammatillisen peruskoulutuksen valmistavien ja valmentavien koulutusten sekä työpajatoiminnan 
ja etsivän nuorisotyön yhteistyötä on suunnitelman mukaan tarkoitus vahvistaa ja työnjakoa sel-
keyttää. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten asemaa ja 
sisältöä selkeytetään.99 Periaatteena on ollut kehittää yksilöllisiä, oppilaiden erilaiset tarpeet 
huomioivia toimintatapoja ja opetusmenetelmiä opetussuunnitelmiin sisältyvillä joustavilla 
opintopoluilla.100 

Ohjauksen kehittämistarpeita käsitellään koulutuksen kehittämissuunnitelmassa elinikäisen 
ohjauksen kehikossa. Ohjauksen toteutumisessa on suunnitelman mukaan kehittämistarpeita ja 
vakavia katvealueita, joiden korjaamiseksi on perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja toisen as-
teen ammatilliseen koulutukseen laadittu hyvän oppilaan- ja opinto-ohjauksen kriteerit. Kehit-

                                                      
98 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä-
muistioita ja selvityksiä 2011:15). 
99 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011–2016. 
100 Nivelvaiheen koulutusten selvitystyö on johtanut aikaisempien nivelvaiheen koulutusten yhdistämiseen 
syksyllä 2015 alkaviksi kokonaan uusiksi koulutuksiksi: Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava 
koulutus ja työhön ja itsenäiseen suoriutumiseen valmentava koulutus (246/2015). 
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tämissuunnitelman eräänä keskeisenä tehtävänä on selvittää ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmistavien ja valmentavien koulutusten asema ja sisältö: ongelma valmistavissa ja valmenta-
vissa koulutuksissa on se, että ne voivat monimutkaisuudessaan johtaa moninkertaiseen koulu-
tukseen ja jopa hidastaa tutkintoon johtavaan koulutukseen siirtymistä. Huolena on ollut se, ett-
eivät nivelvaiheen ylittämiseen tarkoitetut ohjaustoimet välttämättä täytä tehtäväänsä.  

Lasten ja nuorten hyvinvointipoliittisen suunnittelun normiohjaus on lisääntynyt nuorisolain 
säätämisen myötä. Valtioneuvoston tulee nuorisolain mukaan hyväksyä hallituskausittain nuori-
sopolitiikan kehittämisohjelma, johon on kirjattu valtakunnalliset nuorisopolitiikan tavoitteet. 
Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa101 (LANUKE) 2012–2015 käsitellään nuorten 
työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä osana nuorten yhteiskuntatakuuta. Kunnat voivat halu-
tessaan järjestää etsivää nuorisotyötä, mutta ne eivät kuitenkaan ole siihen velvoitettuja. Nuor-
ten työpajatoiminta102 määritellään nuorisolaissa kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan tarvitta-
essa sisältyväksi toimintamuodoksi, johon opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa valtionavustuk-
sia. Työpajatoiminnan rahoituksesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elin-
keinoministeriö yhdessä. 

Elinikäinen oppiminen on eräs keskeinen väline yritysten kilpailukyvyn ja työllisyyden edis-
tämisessä sekä ammatillisen kehittymisen tukemisessa. Koulutus- ja uravalintojen tueksi tarvi-
taan ohjausta ja tietoa työ- ja koulutusmahdollisuuksista ja erilaisista tukimuodoista eri elämän-
tilanteissa. Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken on käynnistetty toimenpiteitä ohjaustyön 
edistämiseksi: keskeinen osa yhteistyötä on Euroopan ohjauspolitiikan verkosto, ELGPN (Eu-
ropean Lifelong Guidance Policy Network), jossa on vuonna 2015 mukana 30 jäsenmaata ja yk-
si tarkkailijajäsen. Suomi on toiminut verkoston koordinaattorina koko sen toimikauden ajan. 
Suomi on mukana myös Euroguidance-verkostossa, jonka kansallinen keskus maassamme on 
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio CIMO.103 

Aikuisohjauksen valtakunnallisessa ESR-ohjelmassa keskeiset ministeriöt muodostivat ohja-
usryhmän, jonka tehtävät siirrettiin myöhemmin Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmälle. 
Käynnistyneen ESR-kauden Ohjaamo-hankkeiden suuntaamisessa ministeriöt ovat pyrkineet 
kokoamaan kehittämistyön ohjausta. Kehittämistyö on kuitenkin jaettu eri ministeriöiden vas-
tuulle, mikä näyttää heijastavan perinteistä työnjakoa ohjaustyön sisältöjen kehittämisessä eikä 
tue tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ohjauksen kehittämistyön integrointia. Työhallinnon 
perustamien alueellisten ELO-ryhmien tai nuorisolain mukaisten nuorten ohjaus- ja palveluver-
kostojen merkitystä paikalliselle ohjausyhteistyölle on vaikea arvioida, sillä ne ovat osittain vie-
lä käynnistymisvaiheessa tai etsivät muuten paikkaansa. Verkostoihin kohdistuvat odotukset 
ovat toisaalta monessa kunnassa hyvin maltilliset. 

Hyvän ohjauksen kriteerit 

Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat laatineet valtakunnalliset hyvän ohjauksen 
kriteerit perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen ohjauksen laadun kehit-
tämistä ja varmistamista varten. Hyvän ohjauksen kriteerit on suositus, jota on tarkoitettu käy-
tettäväksi osana paikallista tai koulutuksen järjestäjäkohtaista laatu- ja arviointijärjestelmää ja 
jota kukin koulutuksen järjestäjä voi harkintansa mukaan noudattaa. Suosituksen tavoitteena on 
tukea ohjauksen korkeaa laatua ja monipuolista tarjontaa sekä varmistaa lasten ja nuorten laa-
dukkaan ohjauksen saatavuus asuinpaikasta ja olosuhteista riippumatta. Kriteereiden avulla on 

                                                      
101 Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 2 550 000 euroa lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 
(LANUKE) toimeenpanoon. Avustusta myönnettiin yhteensä 56 eri hankkeelle. 
102 Nuorten työpajat ovat alle 29-vuotiaille työttömille tarkoitettuja työharjoittelupaikkoja, joilla on selvi-
tysten mukaan se puute, etteivät ne tarjoa syrjäytymisvaarassa oleville nuorille selvää reittiä työelämään 
(Valtioneuvoston kanslia 2013). 
103 Pirkanmaan elinikäisen ohjauksen strategia 2020. 
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tarkoitus turvata eri puolilla Suomea oppilaille ja opiskelijoille tarjolla olevien ohjauspalvelui-
den tasapuolisuus sekä laatu ja saatavuus. Hyvän ohjauksen kriteerit ovat askel ohjauspalvelui-
den tasavertaisen saatavuuden varmistamiseksi, mutta kriteereiden julkaiseminen ei ilman suun-
nitelmallista toimeenpanoa ja seurantaa riitä varmistamaan toimivaa laadunhallintaa104. 

Hyvän ohjauksen kriteereihin on suhtautunut kriittisesti muun muassa Kuntaliitto, jonka mu-
kaan valtakunnallisten, kaikkialla samalla tavalla noudatettaviksi tarkoitettujen laatukriteereiden 
käyttöön ottamisen riskinä on, että koulutuksen ja kasvatuksen tavoitteet kapea-alaistuvat eikä 
koulutuksen järjestäjän ja oppilaan omista tarpeista lähtevälle laadun kehittämistyölle ole ti-
laa.105 

Kriteereiden mukaan niitä voi käyttää joko sellaisinaan tai muokattuina vastaamaan opetuksen 
ja koulutuksen järjestäjän tarpeita: opetuksen ja koulutuksen järjestäjä päättää kuitenkin lähem-
min kriteereiden käytöstä ja soveltamisesta. Kriteereitä on yhteensä 12, mutta vain yhdessä niis-
tä käsitellään ohjausta koulutukseen ja uravalintoihin liittyvien päätösten tukena. Koulutuksen 
järjestäjät pitivät tarkastushaastatteluissa valtakunnallisia hyvän ohjauksen kriteereitä tervetul-
leina, mutta niiden merkitys jää vähäiseksi paitsi siksi, että ne ovat vain suosituksia, myös siksi, 
että ne ovat varsin väljiä ja yleisluonteisia. Muutamassa kunnassa kriteereitä pidettiin niin ylei-
sinä, ettei niitä kyetty käytännössä soveltamaan. Kunnissa toivottiinkin keskushallinnon esittä-
vän vaihtoehtoisia malleja, jotka olisivat käyttökelpoisia niin isommissa kuin pienemmissä kun-
nissa. 

Hankeohjaus 

Ohjauspalveluiden kehittäminen perustuu pitkälti hankkeisiin ja hankerahoitukseen. Hankkei-
den tavoitteet ovat usein väljiä, ja kehittämistyön tuloksia sekä niin sanottuja hyviä käytäntöjä 
on systematisoitu heikosti. Hyvien käytäntöjen levittäminen riippuu usein paikallisesta aktiivi-
suudesta. Hyviä käytäntöjä on koottu eri puolilla hallintoa, mutta ne näyttävät jääneen pitkälti 
hankeraporttien kuvausten varaan. Kehittämishankkeiden valtakunnallinen koordinointi ja tulos-
ten kokoaminen ovat olleet puutteellisia, ja etenkin kansallisen ohjauspolitiikan tuki on jäänyt 
vähäiseksi. Julkinen sektori tuottaa tällä hetkellä niin ohjaus- kuin muitakin palveluita koor-
dinoimattomasti106. Eduskunnan tarkastusvaliokunta katsoo mietinnössään, että on olennaista 
saada ohjauspalveluiden rahoitus pysyvämmälle pohjalle ja pyrkiä pois hankelähtöisestä rahoi-
tuksesta. Hankelähtöisyyden on jopa todettu vaikeuttavan pysyvien toimintatapojen juurrutta-
mista alueille107. 

Viimeisten kymmenen vuoden aikana on toteutettu useita kehittämishankkeita, joiden kohtee-
na on ollut suoraan tai välillisesti opintojen ohjaus ja uraohjaus. Seuraavassa esitellään lyhyesti 
muutamia keskeisiä valtionhallinnon toimeenpanemia kehittämishankkeita ja niiden tuloksia. 

Vuosina 2003–2007 toteutettiin Opetushallituksen käynnistämä perusopetuksen, toisen asteen 
koulutuksen ja aikuiskoulutuksen oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishanke. Laajan, 48 
aluehankkeesta koostuvan hankekokonaisuuden tavoitteita olivat oppilaitosten ohjauspalvelui-
den kehittäminen, verkostoituminen, henkilöstön täydennyskoulutuksen tukeminen sekä ohjaus-
toiminnan arvioinnin kehittäminen. Hankkeen loppuraportista kävi ilmi, että opiskelijan jälkioh-
jaus on määritelty yleisissä valtakunnallisissa säännöksissä, mutta käytännön toimintamallit oli-
vat aluehankkeiden raporteista päätellen edelleen vaihtelevia.108 

                                                      
104 Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2013. 
105 Kuntaliiton lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle K 7/2012 Hallituksen toimenpidekertomus vuo-
delta 2012, oppilaanohjauksen ja opintojen ohjauksen tila ja kehittämistarpeet. 
106 Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2013. 
107 Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö 1/2014. 
108 Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen 2003–2007 loppu- ja arviointiraportti. 
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Euroopan sosiaalirahaston EQUAL-yhteisöaloiteohjelmasta rahoitettiin vuosina 2005–2006 
Opetushallituksen hallinnoima ja koordinoima CHANCES-kehittämishanke, jonka tarkoitukse-
na oli paneutua ohjauksen erityiskysymyksiin, joista Suomessa ei vielä ollut riittävästi tutkittua 
tietoa eikä toimintamalleja. Hankkeen tavoitteena oli kehittää moniammatillisessa ja poikkihal-
linnollisessa yhteistyössä tuotettuja ohjauspalveluita sekä luoda uusia keinoja, joilla torjutaan 
riskiryhmiin kuuluvien nuorten syrjäytymistä työmarkkinoilta. Hankkeessa laadituissa julkai-
suissa kaivattiin alueelliseen ohjauksen yhteistyöhön yhteistä foorumia, jossa toimijat ohjauksen 
eri hallinnonaloilta, tahoilta ja tasoilta voisivat osallistua ohjauksen suunnittelua koskevaan kes-
kusteluun ja päätöksentekoon ja josta koordinoitaisiin ohjauksen alueellisia palvelujärjestelyjä. 
Asiakkaalle näkyvien ohjauspalveluiden keskeiset sisällöt eivät vielä muodostaneet riittävää ko-
konaisuutta, jolla tuettaisiin elinikäistä oppimista.109 

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti oppilaanohjauksen kehittämishanketta, jossa oli mukana 
127 kuntaa ja 21 yksityistä koulutuksen järjestäjää. Kehittämistyö kohdistui perusopetuksen 6.–
9. vuosiluokkien opintojen ja ammatinvalinnan ohjausjärjestelyihin kunnissa ja oppilaitoksissa. 
Tavoitteena oli kunnallisella tasolla koulujen sekä opetus-, sosiaali-, nuoriso- ja työvoimahal-
linnon sitoutuminen ohjausjärjestelyjen suunnitteluun ja toteutukseen.110 Oppilaanohjauksen ke-
hittämistyötä tuettiin kehittävällä arvioinnilla, jonka teki Joensuun yliopisto (2008–2010). 
Hankkeen keskeinen havainto useista kehittämissuunnitelmista oli konkreettisen kehittämistoi-
minnan suunnittelun vähäisyys. 

Koulutuksen tutkimuslaitoksen CHANCES-osahankkeessa, jossa kehitettiin ohjauksen alueel-
lista moniammatillista ja poikkihallinnollista verkostoyhteistyötä, tarkasteltiin ja arvioitiin ohja-
uksen palvelujärjestelyjä organisaation sisäisenä ja alueellisena toimintana seuraavin tuloksin: 
Alueellinen verkostoyhteistyö on väline, joka sujuvoittaa lasten ja nuorten opintopolkua ja työ-
elämään siirtymistä sekä ehkäisee syrjäytymistä. Alueellinen ohjauksen yhteistyö tulisi vakiin-
nuttaa pysyväksi käytännöksi, jota tulisi kohdentaa, suunnitella, systematisoida ja koordinoida. 
Alueelliseen ohjauksen yhteistyöhön kaivattiin yhteistä foorumia, jossa toimijat ohjauksen eri 
hallinnonaloilta, tahoilta ja tasoilta voisivat osallistua ohjauksen suunnittelua koskevaan keskus-
teluun ja päätöksentekoon ja josta koordinoitaisiin ohjauksen alueellisia palvelujärjestelyjä. 
Hankkeen päätelmissä perusteltiin painokkaasti alueellisen yhteistyön ja verkoston tarvetta oh-
jauspalveluiden kehittämisessä.111 

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti vuosina 2010–2012 lukiokoulutuksen opinto-ohjauksen 
kehittämishankkeen. Hankkeeseen valittiin kymmenkunta lukiokoulutuksen järjestäjää. Opetus- 
ja kulttuuriministeriö kohdensi hankkeeseen liittyen mukana oleville koulutuksen järjestäjille 
rahoitusta, jonka suuruus vaihteli yhteistyöverkoston laajuuden ja mukana olevien koulujen ja 
opiskelijamäärän mukaan. Lukioiden opinto-ohjauksen kehittämisen katsottiin hankkeen loppu-
raportissa voivan perustua seuraavankaltaisille asioille: kaikkien lukiolaisten ohjausprosessiin 
sisältyy henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma, opinto-ohjaajien resursointi tulee varmistaa 
siten, että se riittää vaadittavien henkilökohtaisten tapaamisten läpikäymiseen, ja lukiossa tulee 
laatia ohjaussuunnitelma, jossa määritellään muun muassa eri toimijoiden välinen työnjako, 
opinto-ohjauksessa käsiteltävät asiat ja sen toimintamuodot sekä ajatukset opiskelijahuollon jär-
jestämisestä.112  

Vuosina 2011–2014 toteutettiin myös Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma, 
jonka tavoitteena oli vähentää koulutuksen keskeyttämistä ja parantaa ammatillisen koulutuksen 
läpäisyastetta eli tukea opintojen etenemistä ja tutkinnon suorittamista tavoiteajassa. Ohjelman 
loppuraportissa kiinnitettiin huomiota oppilaitosten väliseen polarisaatioon. Oppilaitosten välillä 

                                                      
109 Koulutuksen tutkimuslaitos 2007. 
110 Mäkinen 2008. 
111 Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen – poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö 
voimavarana (Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkimusselosteita 34, Jyväskylän yliopisto 2007). 
112 Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012. 
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oli runsaasti vaihtelua, joka näkyi siinä, että monin paikoin oli onnistuttu luomaan lupaavia, hy-
viä ja levittämisen arvoisia käytäntöjä, mutta hanketoiminnan onnistumisen kattavuudesta ei 
voitu sanoa mitään varmaa, sillä hankkeissa oli raportoitu hyvin vaihtelevalla tarkkuudella ja 
volyymillä niiden omaa toimintaa seurantatutkimuksen tarpeisiin.113 Ammatillisen koulutuksen 
läpäisyn tehostamisohjelman toiminta hankkeissa jatkuu vielä vuoden 2015 ajan. Tehostamisoh-
jelmassa kiinnitetään viimeisenä vuonna huomiota erityisesti hyvien käytäntöjen ja hankkeessa 
saadun osaamisen levittämiseen. 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus päätti toteuttaa yhteiskuntatakuun eli nuorisotakuun vuo-
den 2013 alusta lukien niin, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vasta-
valmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Nuorisotakuun kansallisesta koordinaa-
tiosta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Osana nuorisotakuuta toteutetaan koulutustakuu, jossa 
jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan jatko-opintopaikka lukiossa, ammatillisessa koulu-
tuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Osana nuori-
sotakuun toteuttamista hallitus toteuttaa lisäksi määräaikaisen nuorten aikuisten osaamisohjel-
man, joka tarjoaa pelkän peruskoulun varassa oleville 20–29-vuotiaille lisämahdollisuuden ha-
keutua tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen: ohjauksen kehittämistoimet ovat osa 
hanketta, jota pidettiin tarkastushaastatteluissa erityisen onnistuneena.  

 Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen nuorisotakuun loppuraportin114 mukaan nuorisotakuun 
toimeenpanossa on vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta edistytty, vaikkei kaikkia 
nuorten työllisyyttä parantavia tavoitteita olekaan saavutettu. TE-toimistoissa on raportin mu-
kaan panostettu merkittävästi nuorten palveluihin ohjautumiseen, ja TE-palveluissa olevien 
nuorten määrät ovat nousseet selvästi enemmän kuin muiden työnhakijaryhmien määrät. Yhä 
useampi peruskoulunsa päättänyt nuori on koulutustakuun ansiosta siirtynyt eteenpäin perus-
koulusta joko suoraan toiselle asteelle, peruskoulun lisäopetukseen tai valmentavaan opetuk-
seen. Myös nuorten aikuisten osaamisohjelmalle asetetut määrälliset tavoitteet on raportin mu-
kaan saavutettu. Etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten määrä on kasvanut, ja yhä useampi 
nuori saa myös pidempiaikaista tukea etsivältä nuorisotyöltä. Nuorten työpajatoimintaan osallis-
tuneiden alle 29-vuotiaiden määrä kasvaa tasaisesti. 

Osana nuorisotakuun toimeenpanoa on kehitetty myös edellä käsiteltyjä ohjaamoja (esimer-
kiksi Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon avoimet ammattiopistot, Byströmin talo Oulussa, Petra-
hanke Vantaalla sekä Avoin ammattiopisto / Stadin ammattiopisto Helsingissä) eli matalan kyn-
nyksen palvelupisteitä, jotka tarjoavat nuorille moniammatillista ohjausta ja tukea, ohjausta tu-
keviin palveluihin sekä rinnalla kulkemista. Ohjaamojen tavoitteena on ammatillisen koulutuk-
sen hankkiminen. Ohjaamojen perustamisessa on parhaillaan käynnissä niin sanottu toinen vai-
he, vaikka yhä puuttuu kattava analyysi siitä, mitä vahvuuksia ja heikkouksia kussakin ohjaa-
mossa on ollut. Niin sanottujen uusien, myöhemmin syntyneiden ohjaamojen varaan perustuva 
Ohjaamo-hanke on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön vä-
lisenä yhteistyönä vuonna 2013. 

Ohjaamokokonaisuutta ohjaa strategisesti valtakunnallinen ELO-ryhmä, ja hankekokonaisuut-
ta hallinnoi ja koordinoi Keski-Suomen ELY-keskus. Ministeriöiden ja Ohjaamo-hankkeiden 
välinen linkki on nimeltään Kohtaamo, joka toimii hankekokonaisuuden linkkinä myös opetus- 
ja kulttuuriministeriön hallinnoimaan nuorisotakuukokonaisuuteen ja Osuvaa ohjausta -
toimenpidekokonaisuuteen, jonka rahoittava viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus, sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimaan sosiaalisen kuntoutuksen nuorisota-
kuukokonaisuuteen. 

Vuosina 2007–2013 toteutettiin osana ESR-kehittämisohjelmaa Opin ovi -projekteja, joilla 
tähdättiin muun muassa osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen ja työnsaannin edistämi-
                                                      
113 Vehviläinen 2014. 
114 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 19/2015. 
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seen. Opin Ovea on palvellut muun muassa LAITURI-projekti, joka toimi aikuisohjausta anta-
vien tukena alueellisessa kehittämistyössä. Vuosina 2008–2011 toteutettiin ohjelman puitteissa 
myös valtakunnallinen Neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämisprojekti NUOVE. Opin 
ovi -projekteja on toteutettu alueellisesti, ja kattavaa yhteenvetoa niiden tuloksista on vaikea 
hahmottaa, vaikka alueellisista projekteista on laadittu raportit, jotka on toimitettu myös opetus- 
ja kulttuuriministeriölle ja työ- ja elinkeinoministeriölle sekä valtakunnalliselle ja alueellisille 
elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmille. Projektissa on syntynyt runsaasti hyviltä vaikuttavia 
toimintatapoja, joista vain osa on juurtunut käytäntöön mutta jotka ovat osaltaan luoneet maape-
rää eri toimijoiden väliselle yhteistyölle.  

Nuorisopolitiikan sektorilla on pantu toimeen valtakunnallinen Nuorten osallisuushanke 
(2003–2007), jolla pyrittiin ehkäisemään nuorten syrjäytymistä sekä edistämään osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena oli turvata jokaiselle nuorelle jatko-
opintopaikka tai muu mielekäs vaihtoehto oman elämän rakentamiseen. Nuorten osallisuus-
hankkeessa oli mukana 37 osahanketta ja yhteensä noin 70 kuntaa. Kuntia velvoitettiin hank-
keen käynnistysvaiheessa sitoutumaan pitkäkestoiseen viiden vuoden kehittämistyöhön sekä tu-
losten levittämiseen ja juurruttamiseen toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisesti. Nuorisopo-
litiikan sektorin hankkeissa on luotu muun muassa lukuisia alueellisia verkkosovelluksia, mutta 
niiden yhteys laajemman valtakunnallisen ohjausverkon suunnitteluun ja kehittämiseen on jää-
nyt epäselväksi.  

Nuorten osallisuushankkeen loppuraportista115 käy ilmi, ettei nuorten palvelujärjestelmän 
koordinoinnissa ja yhteistyössä tapahtunut vuosina 2004–2006 merkittäviä muutoksia, vaikka 
seutukunnallisen yhteistyön merkitys hieman lisääntyikin. Myönteistä kehitystä tapahtui erityi-
sesti peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheeseen liittyvissä asioissa sekä nuorten työllistymi-
sessä. Muun muassa sijoittumisen seuranta lisääntyi vuosina 2004–2006. Myös koulutuksen ul-
kopuolella olevien nuorten ohjauksen koettiin parantuneen selvästi. Myönteistä muutosta oli ta-
pahtunut työhallinnon palveluissa koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille sekä tutkintojen 
suorittamisasteessa. Koulujen ohjauksen tilassa oli tapahtunut vain joitakin myönteisiä muutok-
sia, jotka koskivat muun muassa oppimis- ja koulunkäyntivaikeuksien varhaista havaitsemista. 
Hankkeessa nousivat esiin alueelliset erot ja niihin liittyvät erilaiset muutokset. 

Työhallinto on toimeenpannut omia paikalliseen yhteistyöhön tukeutuvia kehittämishankkei-
taan. Työhallinnossa toteutettiin vuosina 2001–2002 OHJUS-projekti, jonka tavoitteena oli ke-
hittää ohjauksellista otetta työvoimatoimiston henkilöasiakkaiden ohjaus- ja neuvontapalveluis-
sa. Alueellisen ELO-toiminnan eli elinikäisen ohjauksen kehittämisen ja yhteistyön koordinoin-
tivastuu on alueellisilla ELY-keskuksilla, ja ryhmissä ovat erilaisin painotuksin olleet edustet-
tuina paikallinen ELY-keskus, TE-toimisto ja koulutuksen järjestäjät. Työhallinto on myös ke-
hittänyt uudenlaista yhteistä perustaa TE-toimistojen kaikkien ohjauksellisten palveluiden seu-
ranta- ja arviointijärjestelmäksi (TUTKA)116. 

Opetushallituksen ylläpitämällä sähköisellä Opintopolku.fi-palvelulla on pyritty tarjoamaan 
nuorille helppokäyttöisiä, luotettavia ja turvallisia palveluita elinikäisen ja yksilöllisen oppimis-
polun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttaman, valtiova-
rainministeriön koordinoimaan Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaan 
(SADe-ohjelma) sisältyvän, palvelun tavoitteena oli edistää hallinnolliset rajat ylittävien tehok-
kaiden työ- ja toimintatapojen kehittämistä, mutta käyttäjien kokemus on se, ettei palvelua ole 
riittävissä määrin kyetty integroimaan työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämään Ammattinetti-
palveluun. Palvelun käyttäjät ovat pitäneet ongelmallisena Opintopolun tiedontuottajalähtöi-

                                                      
115 Nuorten osallisuushanke – arvioinnin loppuraportti (Jukka Vehviläinen 2008). 
116 Työ- ja elinkeinoministeriö on ottanut huhtikuussa 2015 käyttöön ohjauksellisten palveluiden laa-
dunarviointiin soveltuvan työkalun, Työelämätutkan. Uusi työkalu mahdollistaa ohjauspalveluista saadun 
hyödyn tarkastelemisen asiakkaan tilanteen edistämiseksi. 
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syyttä: palvelu on käyttäjien näkemyksen mukaan rakennettu liiaksi keskushallinnon tiedontuo-
tantotarpeiden näkökulmasta. 

Tarkastushaastatteluissa kävi ilmi, että eri tahojen ohjaamaa ja rahoittamaa kehittämistyötä ei 
koota ja koordinoida riittävästi. Paikalliset toimijat toivovat keskushallinnolta aktiivisempaa 
otetta kehittämistyön suuntaamisessa ja tulosten kokoamisessa, kun taas keskushallinto siirtää 
kehittämistyön tulosten hyödyntämisen mielellään alueellisille ja paikallisille toimijoille. Eri 
sektorien rahoittama kehittämistyö on tarkastushavaintojen perusteella osin entisestään eriyttä-
nyt paikallisia ratkaisuja toisistaan. Tätä on perusteltu lähinnä sillä, että tarvitaan paikallisia so-
vellutuksia. Valtakunnallisesti yhtenäisen tai riittävän saatavuuden ja laatutason säilyttäminen 
vaikeutuu kuitenkin samalla entisestään.  

Hankkeissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä on tosin koottu tietopankkeihin ja julkaisuiksi, mutta 
ongelma on ollut se, ettei niistä ole tehty perusteellista analyysia tai jälkiarviointia eikä niitä ole 
hyödynnetty laajemmin117. Ongelmana ovat myös suuret alue- ja kuntakohtaiset aktiivisuuserot 
sekä se, että kukin ministeriö pyrkii yhä ensisijaisesti kehittämään oman hallinnonalansa ohja-
uspalveluita. Tarkastushaastatteluissa kävi ilmi, että ohjauksen kehittämistyötä tehdään useissa 
ryhmissä ja että päällekkäisten hankkeiden riski on olemassa. Valtakunnallisista ohjauspalvelui-
den kehittämishankkeista ja niiden tuloksista ei juuri ollut tietoa kunnissa, ja hankkeita katsot-
tiin olevan niin paljon, ettei kukaan pysy niistä perillä. Hankkeissa on valtioneuvoston kanslian 
selvityksen mukaan kehitetty paljon toimivia malleja ja työkaluja syrjäytymisen ehkäisemiseksi, 
mutta niiden ongelmina ovat toiminnan lyhytjänteisyys ja heikko arviointi sekä se, etteivät hy-
vät käytännöt useinkaan vakiinnu tai leviä laajempaan käyttöön118. 

Erityisesti ESR-hankkeiden hallinnointi on raskasta ja voimavaroja vievää, mikä heikentää 
tarkastushaastatteluiden perusteella koulutuksen järjestäjien halukkuutta ja mahdollisuuksia ha-
kea rakennerahoitusta ohjauspalveluiden kehittämiseen. Hankekauden päättyessä ja rahoituskri-
teereiden muuttuessa saattaa myös käydä niin, että jo toimiviksi havaitut käytännöt jäävät ilman 
valtion rahoitusta, jolloin niiden ylläpitäminen jää yksinomaan kuntien tehtäväksi ja näin ollen 
monen kunnan heikentyneestä taloudellisesta tilanteesta riippuvaiseksi. Uusien palvelumuotojen 
tai toimintojen vakiinnuttaminen voi siten vaarantua. 

Hanketoimintaa pidettiin tarkastushaastatteluissa hyvänä mahdollisuutena tutkia ja tehdä asi-
oita uudella tavalla, mutta sen tukemiseen ja seurantaan tarvitaan järjestelmällisyyttä ja koordi-
naatiota siten, että lyhytkestoisilla ja jatkuvasti vaihtuvilla hankkeilla, joista ei synny pysyväm-
piä käytäntöjä, ei luoda hajanaisuutta nuorten ohjauspalveluihin. Hanketoiminnassa pitäisi haas-
tatteluiden mukaan harjoittaa myös enemmän hallinnonrajat ylittävää ja sektorikohtaisesta ajat-
telusta eroon pyrkivää tavoitteenasettelua, seurantaa ja arviointia sekä viestintää. 

Valtionhallinnon käynnistämää kehittämistoimintaa on vaikeuttanut se, ettei mikään taho ota 
tai kanna kokonaisvastuuta tarvittavista toimista tai palveluista vaan lähinnä hoitaa oman sekto-
rikohtaisen osuutensa119. Kehittämistyön sektorikohtaisuutta ja hajanaisuutta on ollut omiaan li-
säämään sen rahoituskanavien moninaisuus: esimerkiksi oppilaanohjausta on vuosina 2008–
2011 kehitetty muun muassa osana Perusopetus paremmaksi -kehittämistyötä, jota on rahoitettu 
opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen myöntämillä valtionavustuksilla, kun taas 
esimerkiksi oppilashuoltoa sekä yleistä, tehostettua ja erityistä tukea on samaan aikaan kehitetty 
toisaalla muista rahoituslähteistä. Laajemman ja verkostomaisemman yhteistyön syventyminen 
on ollut hidasta siitä huolimatta, että kehittämishankkeissa on luotu hyviä paikallisia ja tilanne-
kohtaisia käytäntöjä. 

                                                      
117 Joitakin vaikuttavuusselvityksiä on kuitenkin tehty, ks. lähemmin luku 3.2.1. 
118 Valtioneuvoston kanslia 2013. 
119 Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö 1/2014. 
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Liitteet 

Liite 1. Seuraavaan taulukkoon on koottu yhteenveto tarkastuksen osakysymyksistä, 
alakysymyksistä, kriteereistä ja tarkastusaineistoista. 

1. Missä määrin konkreettisia paikallisia ja alueellisia ohjausverkostoja on saatu aikaan, miten selkeisiin yhteistyö-
käytäntöihin, johtamismenettelyihin ja koordinaatiokäytäntöihin ne perustuvat ja miten palveluiden saatavuus nii-
den yhteydessä on varmistettu? 

Tarkastuskysymykset Kriteerit tarkentavina kysymyksinä  Tietolähteet ja aineistot 

1.1. Miten selkeitä ja konkreetti-
sia sopimuksia yhteistyöstä on 
saatu aikaan? 

 

Mikä on verkoston kiinteys ja osapuolten osallistumisen 
aste (mm. yhteydenpidon muodot, laatu ja määrä)? 

Onko verkostolle laadittu sopimusta tai ohjaussuunnitel-
maa? Onko sopimuksissa tai suunnitelmissa määritelty 
osapuolten roolit, yhteistyön aikajänne, seurantamenet-
telyt jne.?  

Huom.! Kaikissa voidaan käyttää vertailupohjana kansal-
lisissa linjauksissa tai ns. hyvissä käytännöissä yhteis-
työlle asetettuja periaatteita ja suositeltuja toimintamuo-
toja.  

Verkostojen osapuolten haastattelut, 
sopimus- tai suunnitteludokumentit 

Kysely 

1.2. Millä tavoin verkoston toi-
mintaperiaatteista ja työnjaosta 
on sovittu? 

Onko sopimuksissa määritelty kunkin rooli ja palveluteh-
tävä, yhteisen toiminnan sisältö ja muodot ja yhteisesti 
tuotettavat palvelut? Miten ns. palveluiden koordinaatio-
tehtävä on tulkittu ja vastuutettu? 

Missä määrin mukana olevien organisaatioiden johto on 
sitoutunut ja osallistuu yhteistyöhön? 

Huom.! Tilannetta voidaan peilata aiemmissa selvityk-
sissä verkostoyhteistyössä havaittuihin ongelmiin (eli sii-
hen, miten hyvin ongelmat on tiedostettu ja ratkaistu). 

Verkostojen osapuolten haastattelut, 
sopimus- tai suunnitteludokumentit 

1.3. Miten ohjaustarpeet on mää-
ritelty ja palveluiden suuntaamis-
ta koskevat ratkaisut tehty? 

Ovatko osapuolet tunnistaneet erilaiset ohjaustarpeet ja 
asiakasryhmät? Mitä tarpeita ja tehtäviä on ajateltu hoi-
dettavan yhteistyöverkostossa? 

Onko eniten ohjauspalveluita tarvitsevien ohjaustarpeet 
määritelty ja osapuolten ohjaustehtävät tältä osin sovit-
tu? Onko yhteistyössä sovittu palveluiden kohdentami-
sesta eniten tuen tarpeessa oleville? 

Miten muiden nuorten ohjaustarpeet on tunnistettu ja 
määritelty ja miten on sovittu niihin vastaamisesta? 

Verkostojen osapuolten haastattelut, 
sopimus- tai suunnitteludokumentit 

Osapuolten oman toiminnan seuran-
tadokumentit + kysely 

1.4. Millaisia uusia palvelumuo-
toja (ns. ohjauksen jatkumoita) 
tai opasteita on kehitetty ohjaus-
palveluiden piiriin eri asiakas-
ryhmille? 

Missä määrin verkoston käynnistäminen on muuttanut 
kunkin ohjaustehtäviä tai millaisia aloitteita uusiksi toi-
mintamuodoiksi on tehty? 

Millaisia uusia asiakkaille näkyviä ohjauspolkuja tai tuki-
palveluita on järjestetty? 

Miten konkreettisesti koulutuksen nivelvaiheiden ohjaus-
tarpeet ja osapuolten antama tuki on määritelty/sovittu? 

 

Verkostojen osapuolten haastattelut, 
sopimus- tai suunnitteludokumentit 

Osapuolten oman toiminnan seuran-
tadokumentit + kysely  

1.5. Miten on varmistettu ohja-
uspalveluiden kattavuus ja riittä-
vyys? 

Onko verkoston yhdeksi perusteeksi mainitut palveluiden 
katvealueet tunnistettu ja onko niihin reagoitu? 

Miten ohjauspalveluiden riittävyyttä, osuvuutta ja mah-
dollisia katvealueita seurataan?   

Verkostojen osapuolten haastattelut, 
dokumentit ja mahdollinen kysely 
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2. Miten opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat ohjanneet ja kannustaneet kuntia, muita kou-
lutuksen järjestäjiä ja valtion alue- ja paikallishallintoa ohjaustoimijoiden paikallisen yhteistyön organisoinnissa, 
tarkoituksenmukaisessa kohdentamisessa, toimintamallien valinnassa sekä riittävien toimintaedellytysten tur-
vaamisessa? 

Tarkastuskysymykset Kriteerit tarkentavina kysymyksinä Tietolähteet ja aineistot 

2.1. Miten hyvin ministeriöt ovat 
kyenneet tekemään keskinäistä 
yhteistyötä ja määrittämään yh-
dessä ohjaustehtävät, kehittä-
missuunnan, ohjattavien ohjaus-
tarpeet ja oikeudet, kuvaamaan 
ohjauksen minimivaatimukset tai 
ydintoiminnat sekä luomaan alu-
eellisten ja paikallisten yhteistyö-
käytäntöjen edellytykset (resurs-
sit ja yhteistyön kannustimet)? 

 

Missä laajuudessa ja millaisissa asioissa ministeriöt ovat 
tehneet yhteistyötä? Onko yhteistyön ulkopuolelle jäänyt 
ohjauksen ongelmien kannalta tärkeitä asioita? 

Miten selkeästi verkostojen ohjaustehtävät ja uudelle 
toimintamuodolle asetetut vaatimukset on määritelty mi-
nisteriöiden yhteisissä työryhmissä ja informaatio- ja 
muussa ohjauksessa? Onko ohjaustarpeet ja yhteistyön 
sisällöt määritelty riittävän konkreettisesti? 

Ovatko paikalliselle yhteistyölle asetetut tavoitteet ja 
odotukset ymmärrettäviä ja realistisia? 

Tilannetta voidaan peilata tiedossa oleviin ohjauksen 
ongelmiin. Lisäksi ministeriöiden ohjaustoimien arvioin-
nissa voidaan käyttää ohjattavien omia arviointiperustei-
ta. 

Ministeriöiden ja keskushallinnon 
haastattelut. Ministeriöiden linjaukset 
ja paikallisille toimijoille suunnatut 
dokumentit 

Toisen haastattelukierroksen täy-
dennykset 

 

2.2. Miten tavoitteellisesti minis-
teriöt ovat tukeneet ja luoneet 
kannusteita alueellisen ja paikal-
lisen yhteistyöverkon ja konk-
reettisten yhteistyömenettelyjen 
vakiinnuttamiseksi kunnissa ja 
alueilla? 

Missä määrin ministeriöt ovat yleisen informaatio-
ohjauksen ohella luoneet kannusteita paikalliselle yhteis-
työlle ja sen jatkuvuudelle?  

Millä muulla tavoin pyritään vakiinnuttamaan yhteistyö-
käytännöt ja turvaamaan niille riittävät resurssit?  

Ministeriöiden haastattelut ja doku-
menttilinjaukset paikallisille toimijoille 

Toisen haastattelukierroksen täy-
dennykset 

2.4. Miten eri ohjausmuodot 
(säädösohjaus, informaatio-
ohjaus ja resurssiohjaus) ovat 
tukeneet eri toimijoiden kehittä-
mistyötä paikallisella ja alueelli-
sella tasolla?  

Ovatko valtakunnalliset kehittämishankkeet ja normioh-
jaus edistäneet kuntien ohjauspalveluita, yhteistyökäy-
täntöjä ja palveluiden koordinaatiota? 

 

Ministeriöiden haastattelut ja doku-
menttilinjaukset paikallisille toimijoille 

Toisen haastattelukierroksen täy-
dennykset 

2.5. Miten tehokkaasti valtakun-
nallisissa kehittämishankkeissa 
on edistetty ja vakiinnutettu pai-
kallista yhteistyötä? 

Onko aiempien kehittämishankkeiden tuloksia arvioitu ja 
niissä havaittuja puutteita analysoitu? Onko viimeisissä 
kehittämishankkeissa pyritty määrätietoisesti ratkaise-
maan aiempia ongelmia? 

Ministeriöiden haastattelut ja doku-
menttilinjaukset paikallisille toimijoille 

2.6. Missä määrin ja millä kei-
noin ministeriöt ovat pyrkineet 
alueellista yhteistyötä tukiessaan 
vähentämään ohjauspalveluiden 
alue-, kunta- ja koulukohtaisia 
eroja? 

Onko ministeriöiden ohjaustoimien suunnittelussa huo-
mioitu paikallinen eriarvoisuus palveluiden saatavuudes-
sa? 

Miten ongelmasta on viestitty paikallisille toimijoille? On-
ko linjauksissa tarkasteltu paikallisten ohjauspalveluiden 
saatavuuden eroja ja niiden minimointia?  

Ministeriöiden haastattelut ja doku-
menttilinjaukset paikallisille toimijoille 

Toisen haastattelukierroksen täy-
dennykset 
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Lähteet 

1. Kirjalliset lähteet 

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus, kehittämisehdotukset (Opetus- ja kulttuuriministeriön 
työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:23). 

Atjonen, Päivi & Manninen, Jyri & Mäkinen, Sanna & Vanhalakka-Ruoho, Marjatta: Missä oh-
jaus on menossa? Arviointia oppilaanohjauksen kehittämisestä syksyllä 2008. Elinikäisen ohja-
uksen kehittämisen strategiset tavoitteet (Opetus- ja kulttuuri-ministeriön työryhmämuistioita ja 
selvityksiä 2011:15). 

Eduskunnan sivistysvaliokunnan lausunto 9/2012, Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 
2011. 

Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 6/2002, Valtioneuvoston selonteko uusien koululaki-
en vaikutuksista ja laeissa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. 

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö 1/2014, Nuorten syrjäytyminen. 

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet (Opetus- ja kulttuuriministeriön työ-
ryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15). 

Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen 
(Opetushallitus 2014). 

Hyvää vointia. Opiskelijahuollon toteutuminen, sen käytännöt ja kehittäminen toisen asteen 
ammatillisessa peruskoulutuksessa (Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 2010:49). 

Häggman, Erik: Raportti työpajatoiminnasta ja etsivästä nuorisotyöstä (Varsinais-Suomen ELY-
keskus 2011). 

Jännän äärellä, selvitys abiturienttien jatko-opintojen ohjauksesta (Suomen lukiolaisten liitto 
2012). 

Jäppinen, Aini-Kristiina: Onnistujia opinpolun siirtymissä. Ammatilliseen peruskoulutukseen 
ohjaavan ja valmistavan koulutuskokeilun (ammattistartti) vaikuttavuus, loppuraportti (Opetus-
hallituksen raportit ja selvitykset 2010:2). 

Karjalainen, Merja & Kasurinen, Helena (toim.): Ohjauksen toimintakulttuurin muutos alueelli-
sessa yhteistyössä (Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkimusselosteita 31, Jyväskylän yliopisto 
2006). 

Kasurinen, Helena & Merimaa, Erkki & Pirttiniemi, Juhani (toim.): OPO. Opinto-ohjaajan käsi-
kirja (Opetushallituksen oppaat ja käsikirjat 2011:3). 

Kohti Ohjaamoa – Tukea nuorille koulutuksen ja työn poluilla (Keski-Suomen ELY-keskuksen 
projekti 2014). 
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Kouluyhteistyöryhmän raportti Työ- ja opetushallinnon kouluyhteistyö (Työhallinnon julkaisu 
nro 129, Työryhmämuistio 1995, Työministeriö 1996). 

Kuntaliiton lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle K 7/2012 vp, Hallituksen toimenpideker-
tomus vuodelta 2012; Oppilaanohjauksen ja opintojen ohjauksen tila ja kehittämistarpeet. 

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy koulutuksen alalla (Opetusministeriön työryh-
mämuistioita ja selvityksiä 2003:4). 

Lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän muistio (Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:14). 

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja tuntijaon toimivuuden arviointi (Koulu-
tuksen arviointineuvoston julkaisuja 2011:55). 

Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta (Koulutuksen arvi-
ointineuvoston julkaisuja 2012:59). 

Lukiopedagogiikka (Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 2009:40). 

Manninen, Jyri & Luukannel, Saara: Joustava perusopetus. JOPO-toiminnan vaikuttavuuden ar-
viointi (Opetusministeriön julkaisuja 2008:36). 

Mitä tiedämme politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä hyvin-
vointierojen vähentämisessä? Politiikkatoimien vaikuttavuuden tieto- ja arviointikatsaus, Val-
tioneuvoston kanslian raporttisarja 2/2013. 

Monialainen yhteistyö ja verkostomaiset työtavat lasten ja nuorten palveluissa (Sektoritutki-
muksen neuvottelukunta 2011). 

Multimäki, Kaarlo: Ammatinvalinnanohjauksen kehittämisen vaiheita. Ammatinvalinnanoh-
jausneuvoston toiminta 1956–1986. Ammatinvalinnanohjauksen monistesarja n:o 39, työvoi-
maministeriö 1986. 

Mäensivu, Kirsti & Rasimus, Ulla: Opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille (ESR-hanke 
Opit käyttöön 2013). 

Mäkinen, Sanna: Kohti entistä ehompaa oppilaanohjausta. Vuosia 2008–2010 koskevien oppi-
laanohjauksen kehittämissuunnitelmien analyysi. Kehittävän arvioinnin raportti 1/2008, Joen-
suun yliopisto 25.9.2008. 

Mäkinen, Sanna: Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen 2003–2007 loppu- ja arvi-
ointiraportti (Opetushallitus). 

Numminen, Ulla & Jankko, Tuire & Lyra-Katz, Anna & Nyholm, Nina & Siniharju, Marjatta & 
Svedlin, Renata: Opinto-ohjauksen tila 2002. Opinto-ohjauksen arviointi perusopetuksessa, lu-
kiossa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä koulutuksen siirtymävaiheissa (Opetushallitus, ar-
viointi 8/2002). 

Nuoret miehet työelämään. Mitä palveluja ja toimenpiteitä tarvitaan TE-toimistoissa (Työ- ja 
elinkeinoministeriön julkaisuja 34/2009). 
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Nuorten ohjauspalveluiden tehostaminen (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 
2007:39). 

Nuorten ohjauspalvelujen järjestäminen (Opinto-ohjauksen ja työvoimapalvelujen yhteistyö-
ryhmä, Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:29). 

Nuorten syrjäytyminen – Tietoa, toimintaa ja tuloksia? (Eduskunnan tarkastusvaliokunnan jul-
kaisu 1/2013). 

Nuorten yhteiskuntatakuutyöryhmän muistio (Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, Työ- ja elinkei-
noministeriön raportteja 8/2012). 

Nykänen, Seija & Karjalainen, Merja & Vuorinen, Raimo & Pöyliö, Lea: Ohjauksen alueellisen 
verkoston kehittäminen – poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavarana 
(Koulutuksen tutkimuslaitos, Tutkimusselosteita 34/2007). 

OECD: A Handbook for Policy Makers (OECD Rights and Translation unit, Public Affairs and 
Communications Directorate 2004). 

OECD: Career Guidance and Public Policy, Bridging the Gap (OECD Rights and Translation 
unit, Public Affairs and Communication Directorate 2004). 

Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen – poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yh-
teistyö voimavarana (Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkimusselosteita 34, Jyväskylän yliopisto 
2007). 

Oosi, Olli: Työvoimapolitiikan suunnittelu-, ohjaus- ja organisaatiomallin arviointi (Työpoliitti-
nen Aikakauskirja 2/2012). 

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Lukion opinto-ohjauksen pilottihankkeiden kehittävä arviointi, 
loppuraportti 13.6.2012. 

Opinto-ohjaajat ja työelämä (Opetusministeriön työryhmien muistioita 1986:38). 

Oppilaanohjauksen kehittämistyöryhmän muistio (Opetusministeriön työryhmien muistioita 
24:1995). 

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki, selvitys kolmiportaisen tuen toimeenpanosta (Opetus- ja kult-
tuuriministeriön julkaisuja 2014:2). 

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio (Ope-
tusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:33). 

Pitkänen, Sari & Aho, Simo & Koponen, Hannu & Kylmäkoski, Merja & Nieminen, Jarmo & 
Virjo, Ilkka: Ryhtiä ja ruutia nuorten työvoimapalveluihin. Nuorten yhteiskuntatakuun toteutu-
mista ja tuloksia selvittävä tutkimus. Työpoliittinen tutkimus 333, Työministeriö 2007. 

Pitkänen, Sari & Säkäjärvi, Maija: Suosituksista kohti velvoittavampia nuorten ohjaus- ja neu-
vontapalveluita. Nuorten ohjaus- ja neuvontapalveluverkostoa ja sen kehittämistä koskeva selvi-
tys, Nuorta ei jätetä -hanke 2009. 
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Rinkinen, Aija & Siippainen, Mikko (toim.): Ohjauksen polkuja. Perusopetuksen oppilaanohja-
uksen kehittämistoiminnan hyvät käytänteet (Opetushallituksen oppaat ja käsikirjat 2012:4). 

Salmio, Marja-Helena & Mäkelä, Matti: Ammatillisen peruskoulutuksen opetuksen ja ohjauk-
sen määrä ja riittävyys (Opetushallitus 2009). 

Silta-Valmennusyhdistys ry: Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuu-
den vahvistamiseksi 6.3.2015. 

Sweet, Richard & Nissinen, Kari & Vuorinen, Raimo: An Analysis of the Career Development 
Items in PISA 2012 and of their Relationship to the Characteristics of Countries, Schools, Stu-
dents and Families (European Lifelong Guidance Policy Network Research Paper No. 1 2014).  

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen alueellinen yhteistyö ja koordinointi. Tilannekuva elin-
ikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla syksyllä 2012 (Koulutus- ja kehittämiskeskus 
Salmia, Laituri-projekti 2013). 

Tuusa, Matti & Pitkänen, Sari & Shemeikka, Riikka: Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia – seu-
rantatietoa nuorisotakuun ensimmäiseltä toimeenpanovuodelta (Työpoliittinen Aikakauskirja 
3/2014). 

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 19/2015. Nuorisotakuutyöryhmän loppuraportti ja suosi-
tukset jatkotoimista. 

Työ- ja opetushallinnon yhteistyö nuorten työvoimapalvelujen ja oppilaanohjauksen alalla 
(Kouluyhteistyöryhmän muistio, Työhallinnon julkaisu nro 278, Työministeriö 2001). 

Työministeriön työryhmämuistio 1992:35. 

Työvoimatoimistojen asiakaspalautetutkimus 2008, ammatinvalinnan ohjauksen ja urasuunnitte-
lun asiakkaat (Työ- ja elinkeinoministeriö 2008). 

Vehviläinen, Jukka: Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma, seurantatutkimuk-
sen raportti 2013 (Opetushallituksen raportteja ja selvityksiä 2014:7). 

Vehviläinen, Jukka: Nuorten osallisuushankkeen hyvät käytännöt (Opetushallitus 2006). 

Vehviläinen, Jukka: Nuorten osallisuushanke – arvioinnin loppuraportti 2008. 

Vuorinen, Raimo & Nissinen, Kari & Sweet, Richard: Oppilaiden urasuunnittelutaidot. 

Vuorinen, Raimo & Sampson, J-P: Ohjaus opintojen suunnittelun ja arvioinnin tukena – strate-
gisia kysymyksiä. Teoksessa Ohjaus ammattina ja tieteenalana 2. Ohjauksen toimintakentät. 
Opetus 2000. 

Vuorinen, Raimo & Saukkonen, Sakari: Taustamuistio tieto- ja viestintäteknologian integratiivi-
sesta roolista kansallisten TNO-palveluiden tuottamisessa 5.3.2015. 

Väyrynen, Pirjo & Saaristo, Vesa & Wiss, Kirsi & Rigoff, Anne-Marie (toim.): Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa – perusraportti kyselystä vuonna 2008 
(Opetushallitus & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2009). 
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2. Valtakunnalliset haastattelut 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, yleissivistävä ja ammatillinen koulutus 29.2.2012, 7.3.2012, 
26.3.2013, 4.4.2013 ja 24.9.2014. 

Työ- ja elinkeinoministeriö 3.5.2012, 25.4.2013, 30.4.2013 ja 25.9.2014. 

Opetushallitus 15.4.2012, 9.–24.4.2013 ja 19.9.2014. 

Koulutuksen arviointineuvosto 4.4.2012. 

Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto 4.4.2012. 

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia 16.10.2013. 

Suomen Kuntaliitto 28.3.2012. 

Suomen opinto-ohjaajat ry 6.11.2014. 

3. Paikalliset haastattelut 

Tampere 30.3.2012, 17.–18.3.2014 ja 24.3.2014. 

Riihimäki 21.5.–12.6.2013. 

Rautalampi/Kuopio 31.3.–3.4.2014. 

Imatra 4.4.2014. 

Laihia/Vaasa 9.–10.4.2014. 

Hämeenlinna 9.–15.4.2014. 

Porvoo 14.–16.4.2014. 

Oulu 6.–7.5.2014. 

Turku 9.5.2014 ja 20.5.2014. 

Mäntsälä ja Järvenpää 13.–19.5.2014. 

4. Sähköinen kysely 30 kunnalle 

5. Tarkastuskertomuksesta annetut lausunnot 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, 21.4.2015, OKM/3/202/2015. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, 21.4.2015, TEM/690/00.06.01/2015. 
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Opetushallitus, 29.4.2015, 10/060/2015. 
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